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  يِ غيرِ ملفوظ »ها«ميانجي در حالت اضافه و همايي با » ي«ضبط ارجح 
  

∗د ايرانيمحمدكتر   

  

  دهيچك
هايي  ي اسمي يا وصفي در مورد واژه  اضافهي هيكي از مشكالت نگارشي زبان فارسي، كتابت و اظهارِ نشان

يا ) ـِ(ها كسره  بارتي، واج پاياني آنملفوظ به كار رفته و به ع غير» ه/ـه«ها  است كه در صورت نوشتاري آن
ي مختوم  پس از واژه) y(» ي«ي نگارش صامت ميانجي  اختالف در شيوه. آيد به شمار مي» e«مصوت كوتاه 

/ ٔـه(ناملفوظ  يِ»هـا«بر روي ) ء(يِ ابتر »يا«يا به شكل » ه/ـه«كامل پس از » ي«ي ناملفوظ به صورت »ها«به 
نوشتار حاضر در پي آن است كه ضمن تشريح و نقد هر دو .  نگاه نو و سنّتي استناشي از دو تفاوت دو) ٔه

، شناسايي ارزش آوايي آن، و نقش اين همخوان ميانجي در »ي«ديدگاه، به بررسي سيرِ تحولِ تاريخي ميانجي 
ي  تيجهتر آن بپردازد تا شايد با پذيرش ن ساخت و افزايش هجاي جديد و در نهايت گزينش نگارش شايسته

كتاب، رساله، مقاله، ( هاي نوشتاري ي منابع مكتوب و رسانه پژوهش حاضر، شاهد كتابت واحدي از آن در همه
  .باشيم...) هاي الكترونيكي و  روزنامه، مجلّه، نوشته

  
  يديكلهاي هواژ

  .ياي ملينهملفوظ، ياي ميانجي، ياي ابتر،  خطّ فارسي، واج، صامت ميانجي، مصوت، هجا، اضافه، هاي غير
  مقدمه 

  1 »تر شناس نبشتن ز گفتن مهم«  
زبان نوشتار، در عين استقالل از زبان گفتار، تابعي از آن نيز هست و كاركرد آن كتابت ملفوظ است به منظور حفظ و انتقال آن به                          

ها    و اتّفاقاً يكي از مشكالت زبان      بايد يكسان باشد    جا كه مقدور است، مي      به همين منظور تطابق كتابت و قرائت آن تا آن         . آيندگان
  .اي موارد است و از جمله زبان فارسي، ناهماهنگي صورت مكتوب با صورت ملفوظ در پاره

شـوند، نـشان    هاي بلند و مركّب را آن گونه كه هستند و تلفّظ مي    يكي از اشكاالت خطّ فارسي آن است كه اين خط، مصوت              
ي نوشتاري خاصي ندارد و براي حصول ايـن مقـصود از اعـراب و              هاي كوتاه، نشانه     مصوت ديگر، آن كه براي نمايش     .دهد  نمي

» فــ «و بـه كـسر      ) سـواركاري (= يك مفهوم دارد    » فَـ«به فتح   » فراست«ي    واژه گيرد؛ مثالً   حركات موجود در خطّ عربي بهره مي      

                                                 
  moham.irani@yahoo.com           كردستاناستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  ∗

 18/2/89:                   تاريخ پذيرش              15/9/88:تاريخ وصول

  ) پژوهشي-علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   ۶۳-88ص، 1389بهار و تابستان ) 2پياپي(، 1، شمارهدومسال 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1389بهار و تابستان) 2پياپي (، 1فنون ادبي، سال دوم، شماره   /  64
 

ي مفهوم مورد نظر   نِ حركت حرف نخست، تعيين كننده     ؛ نشان داد  )زيركي يا فهم باطن چيزي از روي ظاهر آن        (= مفهومي ديگر   
روند، مصداق    اي كه اسم فاعل و اسم مفعول به شمار مي           ي كلمات عربي     بويژه درباره  ؛اين امر . نويسنده و راهنمايِ خواننده است    
ي    زبر يك حرف، زيـر مقولـه       ها صورت اماليي يكساني دارند و تنها با نمايش حركت زير يا             دارد، زيرا تعداد قابل توجهي از آن      

محدث، مصدق، محقَّـق،   (؛ اسم مفعول    ...) محدث، مصدق، محقِّق، مسبب، مصنِّف،      (اسم فاعل   : كند  ها تغيير پيدا مي     دستوري آن 
   2...)مسبب، مصنَّف، 

لِ فن يا زبان آمـوزان بيگانـه و نوآمـوزان فارسـي      بويژه برايِ غيرِ اه؛شود كه تلفّظ دقيق برخي كلمه ها    اين مسأله موجب مي       
 اما از نظر مصوت، حركت و معني مختلفند ـ بـر   ؛هايي كه شباهت اماليي دارند در برخي موارد نيز تلفّظ واژه . زبان، معلوم نباشد

  :ر خوانده و فهميده شودممكن است به اَشكال زي» تو« ي به عنوان نمونه، واژه. دو ـ دشوار مي شود نويسنده و خواننده، هر
  مفرد) مخاطب(، ضمير دوم شخص  ضمير شخصي گسسته) = to/ (تو
  ) كُردي در زبان/ ي گويشي واژه(درون و داخل چيزي، ريختي ديگر از توت ) = tu/ (تو
  )در كُردي، لكي و لُري/ ي گويشي واژه(تب و دمايِ باالي بدن، ريختي ديگر از تب و تاب  = tow/tew/تو
به جاي دو و حتّي سه آوا يا ) حرف(كل ديگري كه پيش روي نويسندگان خطِّ فارسي است، وجود يك صورت نوشتاري مش   

در صورتي كه برايِ بيـانِ حركـت        » و«حرف  . روند  گاهي براي بيان حركت به كار مي      » ه«و  » و«واج است؛ براي نمونه دو حرف       
اوج، گـوهر، روشـن، نـو    : ، مانند3ـ مصوت مركّب2. دو، تو، چو: انند كوتاه، مـ مصوت1«: قبل از خود به كار رود، سه نوع است   

  .مور، روز، موش، سبو، ليمو، تكاپو : ـ مصوت بلند، مانند3. 4)نوروز(
، سـي فرهنگستان زبـان و ادب فار (» .نهشماره، نامه، خانه، : رود به كار مي) ـَـ (و ندرتاً ) ـِ (ه نيز براي بيان حركت / حرف ـه     

1385 :14(  
ي  است و جزو دستگاه خط نيـست، نـشانه  » ...از، در، را، به، كه و «ي اضافه كه يك عنصر دستوري شبيه        از سوي ديگر كسره       

يِ خوانـدنِ     هـايي در نحـوه      هايِ فارسي و دشواري     اين امر نيز گاهي موجبِ بدخوانيِ تركيب      . 5ازاي نوشتاري ندارد    به  الفبايي و ما  
شـود و هـم سـببِ تعيـينِ صـحيح نقـش دسـتوري         درست خوانيِ متن هم موجبِ فهم درست خواننده از آن مي     . ودش  ها مي   آن

گونه خواند و بر مبناي هر خوانش از آن مقصودي جداگانـه اراده               توان دو   را مي » .ديشب باران زيادي باريد   «ي    كلمات؛ مثالً جمله  
  )زيادي، قيد فعل . (؛ ديشب باران، زيادي باريد)اد جملهزيادي، صفت نه. ( ديشب بارانِ زيادي باريد :كرد

  :گردد موجب دو برداشت متفاوت مي» .كند اش مي مطالعه زياد خسته«ي  ي جمله يا خوانشِ دوگانه
  )زياد، صفت نهاد جمله . (كند اش مي يِ زياد، خسته ؛ مطالعه) زياد، قيد مسند جمله . (كند اش مي مطالعه، زياد خسته

الخط يا امـال و نگـارش فارسـي بـود،             ها پيش در پي يافتن راهي براي يكسان سازي رسم           فرهنگستان زبان فارسي كه از سال         
دسـتورِ  «هدف نويسندگانِ كتابِ . عرضه كند » دستور خطِّ فارسي  «ي راهنمايي با عنوان        كتابچه ، موفّق شد  1381سرانجام در سال    

اندــ نزديـك    كه خـود اظهـار كـرده    هاي اماليي ـ چنان  ي بايدها و نبايدها و شايست و ناشايست يِ مجموعه از تهيه» خطِّ فارسي
جا كه خصوصيات خطِّ فارسـي راه دهـد، بـا             شود كه مكتوب، تا آن      كوشش مي «: كردن صورت مكتوب به صورت ملفوظ است      

  .)9: 1385، فرهنگستان زبان و ادب فارسي(» فوظ مطابقت داشته باشدمل
اي نيـست؛ بـويژه در مـورد          ما مشكل در اين جاست كه كارِ تطبيقِ صورت نوشتاري زبان با صورت گفتـاريِ آن كـارِ سـاده                   ا    
در ايـن   .  اما در اعرابِ حروف يا حركات و معني بـا هـم تفـاوت آشـكار دارنـد                  ،هايي كه نگارش يكسان و همانندي دارند        واژه
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  65/  ... ميانجي در حالت اضافه» ي«ضبط ارجح 
  

  فرهنگستان زبان نيـز كـه ايـن مـشكل را دريافتـه اسـت،             . شود  ي احساس مي  هاي كوتاه فارس    جاست كه ضرورت ضبط مصوت    
شود و    ـَـ ، ـِـ ، ـُـ معموالً در خط منعكس نمي         ] كوتاه[هاي    مصوت«: كند  ضمن طرح مشكل، راه حلّ آن را نيز چنين پيشنهاد مي          

بيـشتر مـوارد، از      برَد، برْد، برد، بـرَد  ؛ در   ← برد   :به همين سبب، بسياري از كلمات با اماليِ مشابه، تلفّظ و معناي متفاوت دارند             
ها در خـط      ي اين مصوت    در بعضي موارد، به كار نگرفتنِ نشانه      ... سياقِ عبارت يا معناي جمله بايد تلفّظ مورد نظر را حدس زد             

»   گـذاري باشـد    و خوانـا و بـا حركـت       در چنين مواردي، صورت نوشتاري حتماً بايد بسيار روشن          ... شود  باعث ابهام يا اشتباه مي    
  .)12-13 ،همان(

شود، مگـر بـراي    ي اضافه در خط آورده نمي ي كسره نشانه«كنند كه    تأكيد مي » دستورخطِّ فارسي «به همين دليل مؤلّفان كتاب          
ن كه براي پرهيز از تكلّـف  و باالخره اي) 28 ،همان(» .اسب سواري/ اسبِ سواري: كند  رفع ابهام در كلماتي كه دشواري ايجاد مي       

  )38 ،همان(» .حركت گذاري تنها در حدي الزم است كه احتمال بدخواني داده شود« :شود كه و افراط در اين كار تأكيد مي
ميانجي مكـسور پـس از موصـوف يـا          » ي«ي يكي از اَشكالِ حالت اضافه يعني كاربرد         سخن ما در اين جستار درباره         

ميانجي پس از » ي«جا كه يكي از اَشكالِ نگارشِ حالت اضافه، استفاده از       از آن . ملفوظ است   يِ غير   »اه«مضاف مختوم به    
  . هاست، پژوهش حاضر به شناسايي جايگاه آوايي ـ زباني، و ارزش دستوري و نگارشي آن اختصاص يافته است مصوت

ها و نظرات  در حالت اضافه، و پديد آمدن ديدگاه» ي« در نوشتن ميانجيگاه بيش از دوگانگي،و ي دوگانگي مشاهده    
كارِ جمع بندي . گوناگون در باب اين موضوع نگارنده را به انتخاب عنوان جستار حاضر و پژوهش در اين باب واداشت

 ي كاربردهاي گوناگون در متون قديم و جديد به منظور تحليل و بررسي و در نهايت نظران و مطالعه هاي صاحب ديدگاه
در امر نگارش فارسي، ضرورتي بود كه نويسنده خود را ملزم به انجام آن ش يكسان سازي نگارش و اتّخاذ وحدت رو

  .نمود
  
  ي موضوع ي مطالعه ـ پيشينه2

ي زبان    ها يكي از مباحث مشترك بين دو رشته         هاي فارسي و كاركرد و كاربرد آن        موضوع شناسايي و بررسي ميانجي         
در اين زمينه جستارهايي كم و بيش مرتبط انجام گرفته و به چاپ رسـيده  . و دستور زبان فارسي است شناسي و نگارش    

  :از آن ميان مي توان به تحقيقات زير اشاره كرد. است
بـه كـاربرد    » هـاي جمـع ات و ان در فارسـي           گونـاگوني نـشانه   «: اي بـا عنـوان      غالمحسين كريمي دوستان در مقالـه         

جات، يـات، گـان،     «و اَشكالِ     ) انٰات و   ٰ(ي جمع     با اين دو نشانه   ) مفرد(ي اسم     بين پايه واژه  » و، ي ج،گ،  «هاي    ميانجي
ها شده است و به مبحث اضافه و ميانجي           اين پژوهش تنها محدود به همين تعداد از ميانجي        . پرداخته است » ... وان، يان، 

  .)29-41: 1383كريمي دوستان، ( نپرداخته است » ي«
  ، »تكـواژ ميـانجي يـا واج ميـانجي        : ها در زبان فارسـي      بررسي التقاي مصوت  « : ي ديگر از ويدا شقاقي با عنوان        الهمق    

ي پيـشين تنهـا بـه         هاي فارسي پرداختـه و هماننـد مقالـه          است كه بيشتر به ماهيت ميانجي     ) 1 -14: 1380شقاقي،. ك.ر(
  .نظر داشته استروند،  هاي جمع به كار مي هايي كه با نشانه ميانجي

، همـان . ك.ر(» هـاي ميـانجي   ي صـامت  هـا و مـسأله   التقاي مصوت«ي با عنوان  ا علي اشرف صادقي نيز ابتدا در مقاله        
همين مقالـه را بـه چـاپ رسـانده          ) 25 -50: 1380صادقي،   ←(» مسائل تاريخي زبان فارسي   «و بعدها در كتاب     ) 1365
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  1389بهار و تابستان) 2پياپي (، 1فنون ادبي، سال دوم، شماره   /  66
 

ي انواع ميانجي دارد و بـه موضـوع اضـافه و كـاربرد                وفا و مفصلي كه در باره     اين پژوهش نيز با وجود بحث مست      . است
پردازد، پيشنهادي براي استفاده يا ترجيح يك صـورت     هاي مختلف مي    ـ در جايگاه  » ء«ـ و صورت ديگر آن      » ي«ميانجي  

  .واحد بر ديگر اَشكال ندارد
اي در بـاب امـال و نگـارش           بحث گسترده ) 45 - 126: 1384ر كرماني،   بهمنيا(،  » امالي فارسي «ي    احمد بهمنيار نيز در مقاله        

عملكرد نويسنده در اين مقاله، با آنچه كه اظهار داشته، دوگانه و در تضاد است؛ زيرا وي بـا آن كـه    . ها دارد    بويژه ميانجي  ؛واژه ها 
» ي«كنـد و آن را مخفّـف          اسـتفاده مـي   ) ٔه/ ٔـه/ ابترياي ملين، ياي    (» همزه«كند، عمالً از      تأكيد مي » ي«بر استفاده از صورت كامل    

  .داند مي
  
  ي اضافه در زبان فارسي  ـ نشانه3

، براي آن ماهيت دسـتوري  )ـِ ( ي اضافه  ي اضافه و تأكيد بر ضرورت اظهار كسره برخي عالوه بر ارزش نوشتاريِ نشانه   
به ) صفت+موصوف(يا وصفي   ) مضاف اليه + مضاف(اي اضافي   بستي است كه در ساخت ه       واژه ) e/ـِ  ( ي اضافه     كسره«: قائلند

اين واژه بست در خطّ فارسي . بعد ازخود مربوط مي كند» گروه صفتي/ صفت«يا » گروه اسمي/اسم«آيد و آن را به  دنبال اسم مي
 :نشانه اي ندارد، مگر اين كه

  »ي«يا » ء«ي خطّي  در اين صورت، نشانه. افته باشدشود، پايان ي  ناميده ميهايِ غير ملفوظموصوف به آنچه / الف ـ مضاف
  .ي علي  /ٔخانه: ي اضافه است نشانه

هـواي سـرد، تـوي     : در اين حالت بعد از آن ها حرف ي ظاهر مـي شـود  . ختم شده باشد» و«و » ا ٰ« موصوف به / ب ـ مضاف 
   )70 :1385استاجي و جهانگيري، (  ».اتاق
وحيديان كاميار و عمرانـي،     . ك. ر (اند    را نقش نماي اضافه و صفت شمرده       ) e/ـِ  ( ي اضافه     هگروهي از دستور نويسان، كسر        

  . )70 :1385 ؛ استاجي و جهانگيري، 18: 1384الديني،  ة مشكو.ك.ر(اند  بست دانسته اي ديگر آن را واژه و عده) 112: 1385
  
  ـ درآمدي بر چيستيِ واج4
 )phoneme(ـ واج 1ـ4

و مفهـوم   ) Development Etymological(، سيرِ تحـولِ اشـتقاقي     »واج«اي بر    برهانِ قاطع، در حاشيه    معين، مصححِ 
آواز،  (vâčak، پهلـوي  )سـخن گفـتن   ( vâočat،)ريـشه  (vâčاوسـتايي ـ   :  است قاموسي اين كلمه را چنين بازنموده

ـ vīvâkti، )ريشه (vâč؛ هندي باستان ـ   )دعا = vâzپازند  (vâč، )صدا  ،  vâč)  وات، گواژه، گواژيدن، . ؛ رك)كلمه
ذيـلِ  : 1362برهـان،  ( )آواز و صدا (voice، انگليسي ) آواز و صدا (voix ، فرانسوي   voxباج، باژ، واژ، واژه؛ التيني 

  )واج
ت انـد ـ صـرف نظـر از اختالفـا      به دست داده» واج«شناسان از  مفهوم اصطالحي و تعريفي كه دستور نويسان و زبان    

در هر » Phoneme«اند كه واج كوچكترين واحد آوايي  ها گفته مثالً غالب آن. ي بيان ـ تقريباً يكي است  جزئي در شيوه
دهـد و در      هاي ديگـر قـرار مـي        زبان است كه صورت نوشتاري دارد و با آن كه فاقد معناست، واجي را در تقابل با واج                 

به . كه واحد واجي داراي نقش تقابلي و ارزش جانشيني است گردد؛ چرا  مي  نتيجه موجب تمايز معنايي دو تكواژ يا واژه     
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، تنها در آوايِ آغازي با يكديگر تفاوت دارند و با آن كه بخـش پايـاني هـر دو كلمـه                      »يار«و  » كار«ي    طور مثال دو كلمه   
تمـايز مـي شـود، واج       كـه موجـب ايـن       ) را(شود و آوايـي       يكي است، تفاوت تنها يك آوا موجب تغيير معني كلمه مي          

نجفـي،  . ك.ر ؛ 7: 1385وحيديان كاميار و عمرانـي،      . ك.ر ؛   229: 1372 ؛ نوبهار،    410: 1386 مدرسي،   .ك.ر(خوانند    مي
  .)3: 1380شقاقي، . ك. ؛ و ر52: 1371

صـوتي واج   اند، اين است كه هر        مؤكّدي كه برخي در تعريف خود از واج، آن را برجسته كرده             ي    با اين وصف، نكته       
هاي پيشين در     به همين سبب است كه برگفته     .  مگر به شرط ايفاي نقش تقابلي و ايجاد تمايز معنايي          ،گردد  محسوب نمي 

 بلكه هنگامي واج است كه تمايز معنـايي         ؛شود  صوت، ذاتاً واج محسوب نمي    « : اند كه   تعريف واج، اين مطلب را افزوده     
  .)229: 1372نوبهار، . ك.؛ ر410: 1386مدرسي، (» ايجاد كند

  
 هاي فارسي ي واج ي تحقيق در باره ـ سابقه2ـ4

هـاي    هـا و ويژگـي      شناسي، دستور زبان و نگارش فارسي، اهميت شناخت واج          ي زبان   يكي از موضوعات مهم پژوهش در زمينه      
 صادقي با اعتقاد به ايـن اهميـت،   .ها و كاركردهاي آن است هاي ميانجي و ارزش  بويژه شناسايي و معرّفي صامت    ؛آوايي اين زبان  

يكي از ويژگي هاي آوايي زبان فارسي كه هنوز بـه طـور جـدي بررسـي     «: ي بيشتر در  اين زمينه مي گويد  در مورد لزوم مطالعه   
  )25: 1380صادقي، (» .نشده است، مسأله ي صامت هاي ميانجي و شرايط كاربرد آن هاست

گردد و خـاص دوران معاصـر نيـست؛           هاي پيشين برمي    شناسي در زبان فارسي به سده       ي واج  ي مطالعه و بحث در باره       سابقه    
) متـوفّي در اواخـر قـرن دوم       (هاي فارسي اشاره كرده، سـيبويه فارسـي           نخستين مؤلّفي كه به بعضي واج     : اند  چنانكه گفته 

هاي فارسـي را كـه     سه واج از واج،»شيوع ابدال در كلمات فارسي«در فصلِ » الكتاب«وي در كتاب معروف خود      . است
  .)118-119: 1357، همان(شود، نام برده است  هاي مشابه بدل مي در عربي نيست و هنگام تعريب به واج

ها مي تـوان      و جز اين  . است) 321متوفّي در   (هاي فارسي بحث كرده، ابوحاتم رازي         مؤلّف ديگري كه از بعضي واج         
در كتاب التّنبيـه و ابـن       ) 350متوفّي در حدود    ( اصفهاني     و حمزه  غةاللّ ةي جمهر   در مقدمه ) 321متوفّي در   (به ابن دريد    

  .)118-119 ،همان. ك. ر( اند هاي فارسي سخن گفته سينا نيز از جمله كساني هستند كه از واج
 در فـنّ معرفـت      :هاي دوم تا بـاب چهـارم از قـسم دوم            بويژه در باب  ؛   ) 635حدود  (شمس قيس رازي نيز در المعجم       

يك با نگاه به فرايندهاي آوايي و با تأكيد بر  هاي هر هاي موجود در زبان فارسي و ارزش  به بحث واج،قوافي و علم شعر   
    .)195 -250: 1373 قيس رازي،  شمس(مسايل مربوط به عروض فارسي، پرداخته است 

  
 هاي ميانجي ها يا صامت ـ همخوان5

  ـ صامت ميانجي چيست؟1 ـ5
صـامت ميـانجي را عنـصري سـاختي يـا      ) Prosodic phonology(» تحليـل نـوايي  «ي  ادقي بـا اشـاره بـه نظريـه    ص
واجـشناسي  «ي  وي همچنين معتقد اسـت كـه در چـارچوب نظريـه    . آورد به شمار مي) Prosodic unit ( 6»هموندي«

ب كرد كه در تركيب هجا به محسو) Phonetic(» آوايي«توان آن را عنصري  مي) Phonemic phonology(» واجي
   .)3-22: 1365صادقي، . ك.ر  (كند رت شرايط خاصي حضور پيدا ميضرو
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هاي آن ـ بر   ي واج از صامت ميانجي ـ با توجه به تعريف واج و ويژگي  مطلب قابل ذكري كه صادقي به عنوان مميزه    
كند و وابسته به محـور    يعني تمايز معنايي ايجاد نمي     ؛ست كه واج ميانجي فاقد تقابل است      افزايد، اين ا    اظهارات خود مي  

  .)3-22: 1365، همان. ك.ر (همنشيني است و ماهيت آن وابسته به سه نوع بافت آوايي، صرفي و صرفي ـ آوايي است 
  :نويسد تر ويژگي هاي صامت ميانجي و تفاوت آن با واج ها مي  در تشريح بيشتر اين موضوع و بيان دقيقوي

ي صامت هاي ميانجي در اين است كه در زبان تقريباً در تقابل با هيچ واج ديگري قـرار نمـي گيرنـد و در نتيجـه، تمـايز                        ويژگ «
يعني زنجير گفتـار  ) Syntagmatic axis(به بيان ديگر، صامت هاي ميانجي وابسته به محور همنشيني . معنايي ايجاد نمي كنند

  اي است كه حضور آن ها را بـه كـالم تحميـل             ضر در كالم، يعني واج ها، به گونه       هستند و شرايط آوايي و صرفي واحدهاي حا       
 مي كند و گوينده در انتخاب آن ها دخالتي ندارد، برعكس واج ها كه با انتخاب و آگاهي گوينده انتخاب مي شوند و بـه همـين                      

  .)25: 1380صادقي، ( »سبب موجب تمايز معنايي مي گردند
ايـن  . گيـرد  اند كه در تقابل با هيچ واج ديگري قـرار نمـي   گفته» صامتي زايد«يا » احدي همونديو«صامت ميانجي را       

اي وابسته به محور همنشيني و ناشي از بافت آوايي ـ دستوري است كه در مرز دو هجا و يا در ميـان دو    صامت،  پديده
  .)58: 1358 ؛ نجفي، 262: 1370شناس،  حق. ك. ر(ي گفتار دارد  گردد و نقشي ساختي در امتداد زنجيره واژه ظاهر مي

محـدود بـه محـور      » واحـدي همونـدي   «توان چنين استنباط كرد كه كاربرد صامت ميـانجي بـه عنـوان                بر اين، مي    بنا    
طور كه پيشتر گفتيم، اين صامت بر خالف واحدهاي واجي در امتداد محور جانشيني و در تقابل                   همنشيني است و همان   

  .شود گيرد و موجب تمايز ساختي نمي ها قرار نمي جبا ديگر وا
هاي ميانجي از نظر ساختي و واجشناسي، داراي نقش مساوي هستند و براي جلـوگيري                 به نظر حق شناس، همخوان        

مقـوالت  هـا بـا    ها را به دلخواه به كار برد، زيـرا توزيـع آن   توان هيچ يك از آن روند، منتها نمي ها به كار مي  از توالي واكه  
» y/ي«ميانجي  ) صامت(كند و واج      به عنوان مثال ياد مي    » پايان«ي    او از واژه  . ي مستقيم دارد    دستوري زبان فارسي رابطه   

داند، بلكه آن را مربوط به صورت تركيبـي يـا همونـدي ايـن دو          نمي» ان«و پسوند   » پا«ي    را در اين كلمه، متعلّق به واژه      
  .)262: 1370شناس،  حق. ك. ر( آورد عنصر دستوري به شمار مي

ي گفتار، دو مصوت كنار هم قرار گيرند، براي           اگر در زنجيره  « : كند  وحيديان نيز، صامت ميانجي را چنين تعريف مي           
  :هاي زير است)صامت( ميانجي يكي از واج. آيد آسان شدنِ تلفّظ، يك صامت ميان آن دو مي

  .ستايند، آقاي محمدي، دانايان، خدايا، نيفتدها اهل رو ما، آنٔ خانه: مثل) y(=ـ ي 1
  ما و شما، آهوان: مثل) w-v(=ـ و 2
  .)121: 1385وحيديان كاميار و عمراني، ( »خانگي، همسايگي: مثل) g(=ـ گ 3
  
  ضرورت كاربرد صامت ميانجيها و  ـ التقاي مصوت2 ـ5

مطابق بـا قواعـد واجـي در        . شود  ناميده مي » التقايِ مصوتين «كنار هم قرار گرفتن دو مصوت يا برخورد دو مصوت، در اصطالح             
و يـك يـا دو صـامت    ( شود و پس از آن تنها يك مصوت كوتاه يـا بلنـد      ساخت هجاي فارسي، هر هجا با يك صامت آغاز مي         

تالقـيِ دو مـصوت     سـبب   ) يكي در پايان هجا و ديگري در آغاز هجاي بعد         (بنابر اين با همĤيي دو مصوت       . گيرد  قرار مي ) ديگر
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تعيين نـوع صـامت، منطبـق بـر     . گيرد ي خالف قاعده، يك صامت ميانجي بين دو مصوت قرار مي           براي رفع اين مسأله   . گردد  مي

  .دهد گيرد و گوينده غالباً به صورت خودكار عمل گزينش نوع ميانجي را انجام مي ي زبان صورت مي قوانين عرفي شده
ها   شمارد كه بناچار در آن      اي را برمي    گانه  ها، موارد سه    رد صامت ميانجي به هنگام التقاي مصوت      صادقي ضمن طرح بحث كارب        

  : گانه به تعبير ايشان به قرار زير است اين موارد و داليل سه. دهد التقاي مصوتين روي مي
، ي ) e(ي اضـافه   جمع، كـسره ) ân(ان نكره ، ) ī(ي : الف ـ به دليل كاربرد پسوندها و تكواژهاي صرفي و اشتقاقي فارسي مثل 

)ī (    و ضماير شخصي پيوسته اي چون     » أم، إي، أست، إيم، إيد، أند     «به صورت   » بودن«يا مصدر   » است«نسبت، مشتقّات فعل :_ َ
وع كه به خاطر عدم استقالل و وابسته بودنشان به كلمات پيش از خود، هميشه با مصوت شر                ) am,at,aš... (... َ ش   _َ ت،   _م،  

  .مي شوند
ب ـ در تركيباتي كه همزه ي آغازي جزء دوم تركيب ـ در صورتي كه با مصوت آغاز شده باشدـ حذف مـي گـردد و موجـب      

  .رويارويي دو مصوت مي شود
  شـود و موجـب التقـاي مـصوت هـا      ي تحول زبان، در برخي موارد يك صامت از ميان يـك تكـواژ حـذف مـي     پ ـ در نتيجه 

 -27: 1380 صـادقي،    ←(برد   ها را از بين مي     ي اين موارد، زبان با استفاده از يك صامت ميانجي، التقاي مصوت            شود، در همه    مي
25(.  
  
  هاي ميانجي در زبان فارسي ـ صامت3ـ5

است كه در موارد متعـدد و مختلفـي بـراي جلـوگيري از التقـاي         » ي«ترين و پركاربردترين ميانجي در زبان فارسي، صامت           كهن
نيـز در   » گ، و، همزه، ج، ت، د و هـ ملفـوظ         «: هاي ديگري چون    ، ميانجي »ي«عالوه بر صامت    . شود  ها از آن استفاده مي      تمصو

  :گيرند زبان فارسي مورد استفاده قرار مي
 y: xâne-y-e , pâ-y-e, mu-y-e, pârsâ-y-ân, xubru-y-ân   

’:sâve-’-ī , noqre-’-ī  
g: bande-g-ân, setare-g-ân,bande-g-ī, bačče-g-âne  
 šīrīnī-ĵ-ât, toršī-ĵ-ât, sabzī-ĵ-ât:ĵ 

t:qâ’eda-t-an, aqīda-t-ī 
d:be-d-ân, be-d-īn, be-d-u 
v/w:sev-v-om, mosav-v-ar, gīsu-w-ân, bâzu-w-ân  
h:be-h-et,be-h-eš  

  
هـاي مختـوم      ـ همچنين اسم  u او وī   ، اي âا  ٰ، )ه پاياني/ به صورت ـه  ( eهاي ـِـ  در مورد اسامي مختوم به مصوت

  ـ بايد گفت كه هنگام مضاف واقـع شـدن    ay /eyاي / و يا مصوت مركّب اَيo يا ـُـ aبه يكي از دو مصوت كوتاه ـَـ 
 :ها افزوده مي شود به آن) ye/يِ(» y«/»ي«ي اضافه، همخوان يا صامت ميانجي  ها و گرفتن كسره اين دسته اسم

-xâ-ne(يِ اميـد   ، خانـه ) nâ-me-ye ra-sâ(يِ رسا   نامه← )e) aير ملفوظ مصوت كوتاه ـِـ يا اسم مختوم به هاي غ

ye omid(  
  )    to-ye nâ-dân( تويِ نادان ← oاسم مختوم به مصوت كوتاه 
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  )don-yâ-ye fâ-nī(، دنيايِ فاني ) īdar-yâ-ye tu-fâ-n( دريايِ طوفاني ← âا ٰاسم مختوم به مصوت بلند 
   mâ-hī-ye sorx(7(، ماهيِ سرخ  ) sī-nī-ye mes( سينيِ مس ← īم مختوم به مصوت بلند اي اس

  )īlī-mu-ye šī-râ-z(ليمويِ شيرازي )  ’  â-hu-ye sah-râ(  آهويِ صحرا ← uاسم مختوم به مصوت بلند اُو 
   pey-ye nī-kân(7(پيِ نيكان )    mey-ye bâ-qī(  ميِ باقي ←  ay /eyاي /اسم مختوم به مصوت مركّبِ اَي

 براي نمايش حركت زير يا كسره و به همين          ،ي قراردادي است    صرفاً يك نشانه  » ه/ ـه«الزم به ذكر است كه حرف             
، هـاي  )212: 1383 ؛ سـميعي،  5: 1385دستور خطّ فارسـي،  (خاطر دستوريان آن را هاي غير ملفوظ، هاي بيان حركت      

     ي قـراردادي     انتساب صفت غير ملفوظ به اين نـشانه       . اند  ناميده)  113: 1384بهمنيار كرماني،   (ن  بدل از كسره و هاي ملي
 اما از ؛دارد؛ زيرا از لحاظ نوشتار با هاي ملفوظ يكي است) paradoxical(دليل بر اين است كه ماهيت متناقض نمايي        

   8. به شمار آمده استa يا eي آواي   نمايندههاي فارسي داراي آوا نيست، بلكه سوي ديگر همانند واج يا همخوان
ايـن دو  . صادقي صامت هاي ميانجي را به دو دسته تقسيم كرده و هر گروه را جداگانه بررسي و تحليـل آوايـي كـرده اسـت                           

ي صامت هاي ميـانجي صـرفي ـ آوايـ    : و  »  -,-h,w(v),y, «: هاي ميانجي آوايي زبان فارسي معاصر دسته تحت عنوان صامت
-37: 1380صـادقي،  . ك. ر(اند  هاي مختلف و با ذكر شواهد متعدد شرح شده ، در بافت »y, g, t, d,v, ĵ«: زبان فارسي معاصر

28(.  
  
  غيرِ ملفوظ و امالي آن) ه/ـه(هايِ  ـ 6
  ي غير ملفوظ چيست؟»ها«ـ 1 ـ6

كه بـه آن   » غيرِ ملفوظ بودن  «ويژگيِِ  . ج نيست  اما به اعتبار زبان، وا     ؛هاي غير ملفوظ به اعتبار خط و نوشتار، حرف است         
اي قراردادي   درآورده؛ يعني، هايي كه آواي آن پنهان است و صرفاً نشانه9»هايِ مختفي«شده، آن را به صورت    نسبت داده   

بـه بيـان    . آيد  بنابر اين آنچه به تلفّظ درنيايد، واج به شمار نمي         .  و معرّف آواي خود نيست      است كه به هيچ روي نماينده     
اند، اما همـين چهـار        هركدام يك حرف الفبايي مستقلّ    » ظ/ض/ز/ذ«ي    تر به اعتبار خط و نوشتار فارسي چهار نشانه          ساده

  .آيند  به شمار مي) z(حرف به اعتبار زبان، نُماد يك واج 
  :گويد ها مي در تشريح آن) زايد(به دو نوعِ اصلي و وصلي » ه«بندي  شمس قيس پس از دسته

: الخصوص در اضافت و جمع و تصغير و نـسبت؛ چنـان كـه               هاء اصلي آن است كه در كلّ احوال ملفوظ باشد، علي          ... «
و هايِ وصلي آن است كه جز ضرورت قافيت را در لفظ نيايد و در تقطيـع بـه حرفـي                     . »زِرِهك«و  » ها  زِرِه«و  » زِرِه من «

ل شود و در جمع نيز از كتابت ساقط شود و در تصغير و نـسبت، بـه              اي بد   ي ملينه   محسوب نباشد و در اضافت به همزه      
  .)223: 1373شمس قيس رازي، (» كافي اعجمي بدل شود

  :كند كه به كار رفته، اضافه مي) ه/ـه(» ها«ها اين نوع  و كلماتي كه در پايان آن) زايد(يا وصلي 10وي در مورد هايِ سكْت
اند و جز داللت حركت ماقبل، در معنـي كلمـه             در كلّ احوال از لفظ ساقط     » هاآت«بناء اين كلمات بر فتح است و اين         « 

  .) همان( »هيچ مدخل ندارند
قبـل   ي مـا  غير از داللت بر فتحه «: گويد  نامد و مي    مي» هايِ بيان فتحه  «، نوع چهارم آن را      »ه«برهان، ضمن برشمردن چهار نوع          

» بنـدها «و» جامها«و» خانها«: شود، همچو   ؛ و اين در جمع البتّه ساقط مي       »بنده«و» شانهكا«و» خانه«: هيچ مدخل ديگر ندارد، همچو    
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  71/  ... ميانجي در حالت اضافه» ي«ضبط ارجح 
  

كـاف  [و در تصغير بـه كـاف عجمـي          . » خدا بندة«و» جامة من «و  » خانة من «: يابد، همچو    ملينه تبديل مي   ي  و در اضافت به همزه    
و افزون بر ايـن در چنـد        ) . » م«ي مؤلّف     ديباچه/ 1: 1362برهان،   (11»جامگك«و  » خانگك«: يابد، همچو   تبديل مي ] گ=عجمي

  .)»م، ال، لب«مؤلّف  ي  ديباچه/ 1،همان(ي ملينه ناميده است  را همزه» ي«جا ميانجي 
           لي   ملفوظ اين عدد به نكته ي غير »ها«ي ، در باره)سه  (3پژمان بختياري با اشاره به ريخت نوشتاري يا حروفيِ عددي قابل تـأم

  ؛ همـان حرفـي كـه در اعـداد     12اسـت   بـوده » يـاء «ي خفيفي است كه در اصل       »ها«عدد سه مختوم به     «: نويسد  كند و مي     مي اشاره
 .)چهل و نهم مقدمه: 1362حافظ، (» دهد خود را نشان مي» سي « و » سيزده « 

شده تا مشخّص شود كه        كتابت مي  ميانجي در قديم كوچكتر از صورت امروزين آن و بدون نقطه          » ي« بهمنيار معتقد است كه       
اگر « : درآمده است» ء«تر و كوچكتر شده تا به صورت همزه          جزء اصل كلمه نيست، اما به خاطر شباهتش به همزه، بتدريج كوتاه           

كنند؛  ، مكسور مي ، الف يا واو ممدود و يا هاي ملين باشد، يايي به آن ملحق و آن ياء را به عوض آخر كلمه               )مصوت(حرف آواز   
هـاي  (ي ياء بعد از هاي ملين         و در شعر گاهي كسره    . زيبا من، نةخداي جهان، درياي بزرگ، آهوي ختن، ابروي باريك، خا        : مانند
يايي كه در اين حال     .  تهي ةسخت است بر كيس   دة  عق  كرد؛ مانند  م ليكن ياء را بايد رس     شود؛  به طور صريح تلفّظ نمي    ) لفوظغير م 

شد تا معلوم شود كه از اصل كلمه نيـست و        شود در رسم الخطّ قديم، كوچك و بي نقطه نوشته مي             مي به آخر اين كلمات ملحق    
بضرورت به آخر كلمه ملحق شده است، ليكن به سبب مشابهتي كه به همزه داشته، رفته رفته به تـصرّف كاتبـان و ناسـخان بـي                         

ا در تركيبات خـداء جهـان، دريـاء بـزرگ، گرمـاء تابـستان،               ه  اي كه در برخي رسم الخط       و همزه 13اطّالع به صورت همزه درآمد    
در حال اضافه و وصف     ) هاي غير ملفوظ  (اي كه در باالي هاء ملين         كنيم، و همچنين همزه     لشكرهاء گران و نظاير آن مشاهده مي      

  .)80 ـ 81: 1384بهمنيار كرماني، (»  زيبا، از اين جا پيدا شده استة من، پروانةخان: كنند رسم مي
  
  غير ملفوظ ) ه/ـه(ميانجي پس از هاي » ي«ـ امالي 2 ـ6

. رو شـده اسـت    ه  ي مختلف روب    هاست كه با دو ديدگاه متفاوت و دو شيوه          يكي از مشكالت خطّ فارسي ضبط و امالي ميانجي        
ف نظـر  يِ غير ملفـوظ، بـا تنـاقض و اخـتال    »ها« بويژه،هايِ فارسي؛  مصوتپس از   » ي«اين امر در مورد نگارش ميانجي       

يِ غيـر  »هـا «ميانجي را به همـين صـورت، پـس از    » ي«گروهي برآنند كه در اين مورد خاص بايد  . بيشتري همراه است  
ي نگارش آن نزد متقدمان، آن را بايد بـه صـورت    ملفوظ نوشت؛ برخي ديگر معتقدند كه به تبعيت از متون كهن و شيوه           

هاست، يا اصوالً  سنّتي       ميانجي، منطبق با ضبطي كه مقبول آن      » ي«امالي  بايدهاي هر دو گروه در مورد       . نوشت» ءه/ ءـه«
ي دوم بـه دليـل    هـاي دسـته   ديـدگاه . شناسـي اسـت   و زبـان ) سـاختاري (اي از دستور توصيفي     و تجويزي است يا آميزه    

حات مستند و مستدلّ    كدام توضي   تر است؛ اما ايراد اساسي اين جاست كه هيچ          منديِ روش كار پذيرفتني     بودن وآيين   مستند
زماني فرهنگستان زبان و ادب فارسي رأي به كتابـت  . خود را ـ چه سنّتي و قُدمايي و چه نو و علمي ـ به كار نمي برند  

ميانجي به صورت كامل داد، اما پس از گذشت مدت كوتاهي دستور العمل پيشين خود را تغييـر داد و بـدون ذكـر                        » ي«
ي   اين در حالي اسـت كـه در نظـام آموزشـي دوره            . نوشت» ءه/ ءـه«انجي را بايد به صورت      ي مي »يا«دليل اعالم كرد كه     

شـود   آمـوزان تعلـيم داده مـي    شودـ به نو جا بنيان نهاده مي ابتدايي ـ كه اتّفاقاً آغاز و اساس نوشتن و درست نويسي از آن 
  .ميانجي را به همين صورت، كامل بنويسند» ي«كه
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  1389بهار و تابستان) 2پياپي (، 1فنون ادبي، سال دوم، شماره   /  72
 
  ميانجي» ي«ها و امالي ي كاربرد دهخدا درباره نظر علّامه ـ 1ـ2 ـ6
بر آن زياده كننـد و آن را        » يايي«از حروف اصلي بود، در حالت اضافت و توصيف،          » الف مده «يا  » واو«اي كه در آخر آن        هر كلمه « 

و عنداالضـافه و    ... » بصهبايِ نـا  «و  » بويِ شراب «و  » مينايِ گالب «و  » پايِ كلنگ «: در حالت تقطيع در شمار حروف درآرند؛ چون       
اي   ي موصوف و مـضاف و اگـر احتمـال كـسره              براي احتمال كسره   ،كنند  زياده مي » يايي«توصيف اكثر آن است كه در آخر مضاف         

هنگـام  » ياء«اين  . در پهلوِ من نشسته آن شوخ     : نيارند؛ چنانكه در اين مصراع    » ياء«داشته باشد، همان حروف مده را كسره دهند و اين           
نيـز افـزوده    »  الـف «و  » واو«به آخر كلمات مختـوم بـه        ) نده، ان، الف  (و عالمت فاعلي    ) ها و ان  (و عالمت جمع    » الف ندا «اق  الح
ي مـضاف يـا       هنگامي كه براي ظهـور كـسره      » ياء«اين. ها، گوينده، گويا، گويان     ها، جاي   خدايان، دانايان، سخنگويان، جوي   : شود  مي

ام، ات،  (و اگر از افزودن آن، قصد اضافه و توصيف نباشد، ساكن بود و هنگام اتّصال به روابـط                   موصوف آورده شود، مكسور است      
  .)به نقل از فرهنگ آنندراج» ي«ذيل : 1373دهخدا،  (دوايم، دواَت، دوايش: مفتوح شود؛ چون) م، ت، ش(و ضماير ) اند

 ة سياه، رانندةجمع: آيد مي» ه«يا » ـه«در باالي » همزه«ر نوشتار و د/ y/» ي«ملفوظ در گفتار، صامت ميانجي غير» ه«يا » ـه«پس از   
  .)30: 1379سنجري و كاظمي، ( خصوصي  نامةماهر،

  
  ميانجي» ي«رت از كاربرد و امالي  سه صوـ2ـ2 ـ6

در موارد زير در خط نشانه هست. اي ندارد شود كه در خط نشانه آورده مي» ـِ«اليه    ميان مضاف و مضاف:  
تلفّظ هر دو يكي (شود  آورده مي» ء«ي آن  و صورت كوتاه شده» ي«يابد،  يِ غير ملفوظ پايان مي »ها« پس از مضافي كه به الف ـ 
  .xâ-ne-ye manي من   خانه/ نةخا: شود تلفّظ مي] »ء«[» ي«و كسره پس از ). است

: شـود  آورده مـي » ي«آيد و كـسره، پـس از    ميانجي مي» ي«يابد،  پايان مي) اُو( » و«و » ٰا« ب ـ پس از مضافي كه به مصوت بلند  
  .دارويِ چشم= چشم+ ـِ + ي+ دانايِ ايران؛ دارو= ايران+ ـِ + ي + دانا

در خـط نـشان داده   » ي«ايـن  . گيـرد  بعد از آن قـرار مـي  ) ـِ(آيد و كسره  مي» ي«پايان يافته، ) ī(» اي«پ ـ پس از مضافي كه به  
  : bâ-qī-ye-’âb باقيِ آب :شود نمي

    امل] يِ[ اميــد و درازي] يِ[ مـرا اي پسـر، عمـر كـوتـاه كـرد                              فـراخي
  )ناصر خسرو(                                       

و  نةدهاماند؛ در دو بيت زير  باقي مي] »ء«[» ي«آمده باشد، ] »ء«ياي ميانجي كوتاه [» ي«اليه   در صورتي كه ميان مضاف و مضاف
 :.شود  خوانده مي(wazīfey)»ي وظيفه«و) dahâney(» ي دهانه« به صورت ةوظيف

    وي جهــان تـو بر مثـال برزخي     دوزخي                         ٔ اي دهـان تو خود، دهانه             
  )2/12: 1370 مولوي،(                              

      گسترد  خود به رخ ميفة         مـه وظي        آورد          خـود به جـا ميفة   سگ وظي      
  )47-48: 1375ابوالقاسمي، . ك.ر (  )417 همان ،(                          

پايـانيِ  ]  مصوت مركّـبِ  [ »ei« ي موصوف و صفت تكرار كرده و اضافه نموده است كه              ابوالقاسمي همين توضيحات را در باره     
  ؛ كـسره ممكـن اسـت حـذف شـود، در      mey-e-sorxميِ سـرخ    : يد آ ز آن ميشود و كسره پس ا      بدل مي » ey«موصوف به   

  .)67-68: مانه. ك.ر (» ماند باقي مي» ي«آمده باشد، » ي«صورتي كه ميان موصوف و صفت، 
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  73/  ... ميانجي در حالت اضافه» ي«ضبط ارجح 
  

شود و تنها نمود  دوم ميانجي است و در نوشتار ظاهر نمي» ي«آب؛ ] يِ [باقي: مقصود ابوالقاسمي اين صورت است    
نيز » مي سرخ«در مورد تركيب . ناميد) ميانجي نهان(توان آن را ياي مختفي يا نهانجي  دارد؛ بر اين اساس ميآوايي 

فقط » ي«، و باقي ماندن )mey-ye-sorx(سرخ ] يِ[ مي: درست آن است كه بگوييم صورت آوايي آن بدين گونه است
 .در سطح آواست و نمود نوشتاري ندارد

بناي بلند، پـالتوي پـشمي،   : آيد مي/ y/» ي«صامت ميانجي/ ow/ ، و  /â /، /o/ ، /u/ هاي  وم به مصوتهاي مخت پس از كلمه    
  .)30: 1379سنجري و كاظمي،  (14.خداي بزرگ، جلوي دانشگاه، دوي صد متر، نيروي جوان

  15:ا در نوشتار هيچ عالمتي نداردآيد، ام مي/ y/» ي«ي اضافه در گفتار به صورت صامت ميانجي  كسره/ ī/» ي«پس از مصوت     

  ) همان(آبي آسماني، شيمي آلي، شيمي معدني، كشتي بزرگ 
  :كند بر روي هاي بيان حركت را چنين بيان مي» ء«به جاي » ي«سميعي داليل ترجيح اختيار صورت نوشتاري     

براي نقش نماي اضافه » ء«ختيار صورت نوشتاري ا) u(» و«و ) â(» ٰا«هاي  الف ـ اطّراد قاعده؛ چون در كلمات مختوم به مصوت 
  .منتفي است

  .)ي نامه/نامه(ب ـ سهولت آموزش؛ چون مضاف در اضافه به همان صورت معمول نوشته مي شود 
را » ي«ي نقل قول نوشته شود يا با نـوع حـروف چـاپي متمـايز گـردد،       ي مختوم به هاي غير ملفوظ، درون نشانه پ ـ اگر واژه 

  .ي سرمايه/ ي »سرمايه«:  آن جدا و مستقل نوشتتوان از مي
  .اند، ياي كوتاه شده صورت نوشتاري همزه است نه آن گونه كه برخي تصور كرده» ء«ت ـ 

  .)212ـ213/ 3 1366خانلري،(در اين حالت ، سابقه دارد » ي«ث ـ در رسم الخطّ قديم، كاربرد صورت نوشتاري 
  
 ياي ملينه /  ياي ميانجيـ3ـ2 ـ6

در اصـل صـامت     » يــ «ايـن نـوع     . شـود   ايِ ملينه، چنانكه از نامش پيداست، براي لينت و نرمي تلفّظ به كـار بـرده مـي                 ي
ي   رود، هنگـامي كـه همـزه        جا كه در زبان فارسي، همزه جز در آغاز واژه به كـار نمـي                از آن . جايگزين براي همزه است   

 قـرار بگيـرد، بـراي آسـاني و           در ميان واژه  ) ها  بر سرِ آن  » نـ«،»مـ«،»ـب«مثل آوردن   (هايِ فارسي بنابه شرايطي         آغازين فعل 
بنابر اين يك صـامت خـشن       . دهد  مي» ي«همواري بيان آن، همخوانِ همزه به صورت خودكار جايِ خود را به همخوانِ              

» ي«بيـان ديگـر،     بـه   . دهـد   دهد و به جاي عملِ حذف و اضافه، تبديل روي مي            مي) ي(ِ    جاي خود را به صامت نرم     ) ء(
 ، ـِــ  aها مصوت كوتاه ـَـ  آيد كه در هجاي آغازين آن ملينه پس از جزء پيشين بـ ، نـ ، مـ ، بر سر آن دسته از افعالي مي          

e ت بلند » ء« ، همزهٰا« و مصو /â « ي آغازي است در واقع جايگزين همزه» ي«اين . وجود داشته باشد:  
  andâxtan→  be +’andâz = be-’an-dâz → be-yan-dâz’ بِينداز               ←نداز بِاَ= اَنداز+  بـِ ←اَنداختن 
  ma-yan-duz→ ’anduxtan→ ma + ’anduz = ma-’an-duz    ميندوز ←ماَندوز = اَندوز +  مـ ←اَندوختن 
  afruxtan→ na +’afruz = na-’af-ruz → na-yaf-ruz’      نَيفروز          ←نَاَفروز = اَفروز +  نَـ ←اَفروختن 

       oftâdan→ na + ’oft = na-’oft→ na-yoft’                                   16  نَيفت←نَاُفت = اُفت +  نَـ ←اُفتادن 
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 را» ي«آيد كـه صـامت        چنين برمي » رايگان«و» شايگان«ي    ي صورت ابتدايي و اصلي دو واژه        از سخن شمس قيس رازي در باره      
» يـا «اند و بـه صـورت         دهي ملينه بدل كر     به همزه » ها«گان بوده است؛ حرف       و رايگان در اصل راه    ... « :اند  ي ملينه مي ناميده     همزه
  .)216: 1373شمس قيس رازي،  (17»نويسند مي
  
  اضافه ـ صامت ميانجي بين مضاف و كسره4ـ2 ـ6
ي   ضافه به آن ملحق شود، يك صامت ميانجي بـين مـضاف و كـسره              ي ا   اگر مضاف به مصوت ختم شود، پيش از اين كه كسره          «

  .)92: 1372نوبهار، (» ي تو، عموي من، داناي راز نامه: مثال. باشد مي) y(» ي«صامت ياد شده غالباً . شود اضافه افزوده مي
  
  ميانجي» ي« ـ دوگانگي در امالي 5ـ 2 ـ6
گذارنـد كـه مخفّـف و         مـي ) ء(، همزه مانندي    »ها«ي اضافه روي       كسره يِ بيان حركت مختوم باشد، به جاي      »ها«اگر مضاف به    «

.  مـرغ  نـة  شهر، ال  مة ارج، حو  ةكارخان: كنند  تلفّظ مي ) يِ(يِ مكسور   »يا«گذارند و آن را با صداي         است، مي » ي«بخش اول حرف    
انـوري و   (» ي مـرغ    ي شـهر، النـه      هي ارج، حوم    كارخانه: افزايند  را مي » ي«برخي از نويسندگان به جاي اين عالمت، خود حرف          

  .)126: 1368احمدي گيوي، 
  
  »گ«ميانجي به صورت » ي« ـ نگارش 6ـ2 ـ6

مصدري بـدل   » ي«و اتّصال به  » ان«هاء غير ملفوظ در جمع با       «: شود  در دستورهاي سنّتي، با توجه به فرم مكتوب اغلب گفته مي          
  ) 22: 1372خيامپور،(»   .گردد مي» گ«به 
ل واداشـته و بـاز بـه شـكلِ سـنّتي و            طبق قاعده ي باال، نكته    » گ«ملفوظ به     يِ غير »ها«لِتبدي     اي اسـت كـه برخـي را بـه تأمـ
موضوع تبديل ها به گاف، ظاهري است و واقعيتي ندارد، زيرا در واقع تبديلي در               « : اند  گرايانه پاسخي ظاهراً موجه بدان داده       كهن

ي تشنگان همان تشنگ اسـت كـه بـا     ت كه در زبان پهلوي موجود بوده است، يعني مثالً كلمهميان نيست و گاف همان گافي اس     
  .) همان(» الف و نون جمع بسته شده و يا همان تشنگان است كه از پهلوي عيناً وارد زبان فارسي شده است

  
  ميانجي در متون كهن» ي«بررسي كاربرد : ـ مالحظات و مطالعات تاريخي7
 )واژه بست(ه ي اضافه ـِـ  ـ تحول كسر1ـ7

توان ايـن تحـول را بـه          بنابر اين، مي  .  فارسي ميانه نشان مي دهد     ī/i، ارتباط آن را با      /ī/نكره  » ي«ي اضافه به      نزديكي تلفّظ كسره  
 )79: 1385استاجي و جهانگيري، : (شكل زير نشان داد

  فارسي معاصر
e 

  فارسي دري
i 

  فارسي ميانه
ī/i 

  فارسي باستان
(h)ya 

  
  .اي نياز دارد كه به آن متّصل شود شود و به پايه وند و واژه كه به تنهايي ظاهر نمي عنصري است حد فاصل: واژه بست

  :ي اضافه تحول كسره
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  75/  ... ميانجي در حالت اضافه» ي«ضبط ارجح 
  

  ya(h): فارسي باستان
  ī,i :فارسي ميانه
  i :فارسي دري
)                                           3/161: 1366و ناتل خانلري،  ← ؛ 69 -81: 1385استاجي و جهانگيري، . ك.ر (e : فارسي امروز
ي مستقلّي است كه در پارسي باستان به صورت  شود، كلمه ي اضافه خوانده مي لفظي كه كسره«: گويد خانلري مي

hyâ/hya ساختمان صرفي مانند اين كلمه كه از لحاظ ). الّتي/ الّذي( وجود داشته و شبيه موصول در زبان عربي است
و متمم اسم را با اسم، يا صفت را به موصوف پيوند ) آنكه(نام بوده، حرف ربطي است كه مفهوم اشاره را نيز در بر دارد 

  :دهد مي
                  Kârahyâ18 manâ.                                            كه من دارم] مردم[آن سپاه = ـ اي كه ـ مراست ] مردم[سپاه 

ي مستقلّي نوشته   درآمده كه جدا از كلمات پيش و پس آن، يعني مانند كلمهīاين كلمه در فارسي ميانه به صورت 
                                        )                  3/161: 1366خانلري، ( »  kunišn ī nēk ī to= كردارـ نيك ـ تو :   شده است مي

ي مضاف و مضاف اليهي يا حالت انتساب صفت به موصوف را صورت               رابطه) ي غربي   از زبان هاي ايراني ميانه     (در زبان پارتي    
e č كم كسره برقرار ميي اضافه يا نسبت فارسي است سازد كه در ح :  

: 1381  به نقل از رضايي باغ بيدي، 73،همان     (       Šab če šambat شنبه  ؛  شبSrod če šâdīftِسرود شادي      
56(  
 
 ي اضافه  در نقش كسرهīـ واژه بست 2ـ7

 gīي ترفـاني،     و در فارسي ميانـه     īي موصوف و صفت و مضاف و مضاف اليه،             يا رابطه   ي زرتشتي حرف نشانه      در فارسي ميانه  
  .است

  بـه نقـل از   74-75 ،مـان ه. ك.ر  (wahrâm Gumbad ī âtaxšân ī ؛  گنبد آتشانِ بهـرام  Kanīg ī hučihrدخترِ زيبا    
  )         21: 1369مزداپور، 

. ك.ر    (frrah wuzurg ī-t brâzâgي بـزرگ و باشـكوه تـو      ؛ فـرّه wībâgân ī-m gyânمـن    ) جـان (فريبندگان روح 
  ) 242: 1376برونر،

.      پاپك را هيچ فرزند نامبردار نبود     : نشان داده شده است   ) يي ( » ī«ي اضافه به صورت آواي        شير پاپكان نيز كسره   ي ارد   در كارنامه 
   

Pâpak râs hēč frazand ī nâmburtâr nē but.)       ،4كارنامه، ص ، به نقل از 218 :1369مزداپور(  
  
     در فارسي دري» ي«ي اضافه و ميانجي  ـ نگارش كسره3ـ 7
  » ي«به صورت ) ـِ(ي اضافه  ـ نوشتن كسره1ـ 3ـ7

كامـل در  » ي«توانـد زمينـه را بـراي پـذيرش      در فارسي دري، مي) ī(» ي«به صورت ) ـِ(ي اضافه    ي كتابت كسره    پيشينه
 در )مـضاف اليـه  (ي ميان اسم و صفت و اسم و مـتمم اسـم    دانيم كسره كه مي   آماده كند؛ زيرا چنان   ) ء(» يايِ ابتر «عوض  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1389بهار و تابستان) 2پياپي (، 1فنون ادبي، سال دوم، شماره   /  76
 

در رسم الخـط و امـالي       « : گويد كه   دهخدا در اين باره مي    . شده است   نوشته مي » ي«هاي كهن به صورت      بعضي از نسخه  
 يعنـي درِ    .)284تـاريخ سيـستان، ص    (دري شارسـتان بگـشادند      : انـد   ي اضـافه آورده     عوضِ كـسره  » ي«ها،    قديم برخي از كتاب   

تـاريخ  . (گرفـت   كسي سـري خـويش همـي        و هر . به جاي به سر قلعه    ) 299 ص همان،(و نگاهبان به سري قلعه برآمد       . شارستان
  .)به نقل از فرهنگ آنندراج» ي«ذيل : 1373دهخدا، (» به جايِ سرِ خويش) 279سيستان، ص

ي آن است كه تلفّظ آن به ياي نكره بسيار  ي اضافه، نشانه به عوض كسره» ي«خانلري بر اين عقيده است كه كتابت     
  ī /»اي «ها ـ مانند اصفهان ـ هنوز نيز اين جزء كالم بيشتر متمايل به ده است، چنانكه در بعضي از شهرستاننزديك بو

؛ اي گروهي من ) 22طبري، ( .محمد امين راستگوي= بياريد سورتي همچون محمدي اميني راستگوي 19ادا مي شود
؛  ) 19بلعمي،  ( ماه نهم=  اندر فتح بود مسلمانان را ؛ ماهي نهم بذي القعده) 163قصص، (گروه من = جواب دهيد مرا 

) كارِ ما( = ؛ دل بر تو بسوزد و در كاري ما  ) 29تفسير مفردات قرآن، )  (گروه مردان(= خونبهايِ شما گروهي مردان
. مينِ راستگو؛ يعني، محمد ا».بياريد سورتي همچون محمدي اميني راستگوي«؛ ) 179قصص قرآن سور آبادي،.  (نظر كند

  ) 163/ 3 : 1366خانلري، . ك.ر ( )22طبري، (

  
 ميانجي به صورت كامل» ي«ـ نوشتن 2 ـ3ـ7

در كلمات منتهي به الف و واو ممدود در اين زمـان            ] ي ابتر يا ي ملينه يا صامت ميانجي       [رسم همزه   « : بهمنيار نيز برآن است كه    
رايج ] ة/ ـة[ ليكن رسم همزه در باالي هاء ؛كه مطابق با تلفّظ است بنويسندرا ] ي[متروك و موقوف است و به جايش همان ياء     

ي  ي مـن، خواجـه     خانه(بنويسند  ] ي[ جاي آن هم ياء      و معمول مانده و بنا به آن چه گفته شد، بايد موقوف و متروك گردد و به                
 وقتي معمول بوده و رسم تازه       ،نهاد مي شود  تا هم قاعده مطرد و هم مكتوب مطابق ملفوظ باشد و اين رسم الخط كه پيش               ) بزرگ

   . )81: 1384بهمنيار كرماني،(» و مخترعي نيست

ي  ي مـن، شـمار   ي مـن، زيـان   جامـگ : به صورت كامل و بدون اتّصال به حرف ماقبل آمده است» ي«، ميانجيِ 20ي ختن در نامه 
  .)134: 1357صادقي، . ك. ر( ....ي شما و  ي شما، نامه خوش، تن

اصلي است و هنگام مضاف يا موصـوف      » روي«و  » موي«هاي بسياري چون      در پايان اسم  » ي«شود كه     ابوالقاسمي يادآور مي        
  .)47: 1375بوالقاسمي، ا. ك.ر (ممكن است بماند يا حذف شود » ي«ماند، اما در غير اين مورد،  قرار گرفتن، در پايان اسم مي

كامـل نـشان   » ي«ي ميانجي و نكـره را بـه يـك صـورت و بـا                 »يا«ملفوظ،    ي غير   »ها«م به   سورآبادي نيز پس از كلمات مختو         
  :دهد مي

  .)388: 1365سورآبادي،  ( »اي بستد ي شهر، گرده به دروازه«
  
  ».ء.«به صورت » ي«ـ نمايش ميانجي3ـ3ـ7

بـراي  « : نويسد   و مي   كند  ين تفسير اشاره مي   ي اضافه در ا     ميانجي و نشانه  » ي« شگفتي ار كتابت     ةمصححِ تفسيرِ قرآن پاك به شيو     
مـصوت  (كه در جايگاه مضاف واقع شده اند، پس از الـف          ) â/ مصوت بلند آ   (هاي مختوم به الفي      نشان دادن حالت اضافت اسم    

؛ )63ص  (خود را   . ء.؛ انبيا )59ص  (ايشان  . ء.شهرها: قرار گرفته است  .) ء(.عالمتي مركّب از همزه با دو نقطه در زير آن           ) â/ بلند آ 
  .) مقدمه21: 1383رواقي، . ك.ر (» )3ص (آن مسجد . ء.؛ درها) 63ص (ديگر . ء.آيتها
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  77/  ... ميانجي در حالت اضافه» ي«ضبط ارجح 
  

... «: ناملفوظ هم به كار گرفته است  » ه/ ـه«ي حالت اضافه پس از كلمات مختوم به           مولّف تفسير مذكور، همين شيوه را درباره          
نوشـته شـده و زيـر آن دو نقطـه           ) بدون دائره (اي     ياء بريده  ،بهتر است بگوييم  اي يا     در صورت اضافت، پس از حرف هاء، همزه       

خانه : نمونه. گذاري، بهتر است كه اين عالمت را به جاي همزه، ياء بخوانيم با توجه به اين نقطه. ء: .گذارده شده است؛ بدين گونه
ص (امـام   . ء.خواجـه ) 84ص  (خود  . ء.قبله) 81ص   (جهودي. ء.صبغه) 2ص  . (ء.نمونه) 42ص  (ما  . ء.هر درنده ) 40ص  (تو  . ء.

  .) همان(» )35ص ( خداي . ء.هديه) 28
  
 »ي«به جاي » ء« ـ كاربرد 4 ـ 3 ـ7 

اي پس از  ي اضافه به صورت همزه ميانجي و آوردن كسره» ي« به جاي )ء(ي ابتر»يا«صادقي براي مجاز شمردن استعمال 
: گويد دهد و مي ي نگارش آن در متون كهن ارجاع مي ي اضافه ـ ما را به شيوه ي و كسرهميانج» ي«ـ به جاي )â(» ٰا«مصوت بلند 

ي  ذيل كلمه(رفته، ضبط صريح يك نسخه از لغت فرس اسدي  ي اضافه، همزه به كار مي دليل اين كه قبل از كسره« 
  به نقل از  46: 1380صادقي،(» و توء كوچ و بلوچ] توء لوچ[آن توء كور و : است كه شاهد آن چنين ضبط شده) »لوچ«

   .)59: 1365اسدي، 
دانندـ  ـ كه امروز غالباً آن را ياء ابتر مي» ٔه/ ٔـه«ملفوظ، يعني  رود كه امالي همزه بر باالي هاي غير بنابراين احتمال مي    
در   (/gōš-’-e/به صورت » ٔگوشه«اي مانند  و كلمه/ y/ي همان تلفّظ همزه بوده نه  تر زبان نشانه هاي قديم دوره در

  .شده است تلفّظ مي) /gōš-’-i/قديم 
انـدازه نزديـك هرمـز       هاء بـي    ؛ و غنيمت  )96ي ابن بلخي، ص     نامه  فارس. (هاء زر نهاده بود     ؛ كرسي ...و درياء ساوه خشك شد        

بـه نقـل از     » ي«ذيـل   : 1373 دهخـدا،    ←(» )93همـان، ص  . (هاء او دراز است     ها و ترتيب    ؛ و شرح آيين   ) 99همان، ص . (فرستاد
  .)فرهنگ آنندراج

  .)147،همان(؛ ريشتهاء تاب باز داده ) 78 ،همان(؛ گردنهاء كافران  ) 44:  1344،نزيللسان التّ(غلهاء گران 
  
 )ء/ي(ميانجي به هردو صورت» ي«  ـ امالي5ـ3 ـ7

 . نشان داده شده است» ء«و هم به شكل » يِ«، هم به صورت )e(» ـِ«ميانجي پس از مصوت كوتاه » ي«در متون كهن فارسي، 

ي اساس اين كتاب آورده، به اين دوگانه نويسي اشاره كـرده و              ي المعجم، در توضيحي كه بر رسم الخطِّ نسخه           شميسا در مقدمه  
                   :آورد مي» ي«اما گاهي هم  .آورد؛ بناء علمها همزه مي» ي«غالباً در اضافه به جاي  :گويد مي

  طمع از وفايِ او ببريم             كه غم جفايِ او نخوريم
يا يـك   . هاء لطيف   هاي بديع و ترانه     قول. هاء بزرگ و رودهايِ عميق      جوي: آورده است و هم همزه    » ي«و حتّي در يك خط، هم       

  .) پيشگفتار11: 1373 شمس قيس، ←(» ي«در اضافه هم با همزه نوشته شده است و هم با ) مثالً اجزا(كلمه را 
هـاي مـأخوذ از عربـي اسـت           صامت ميانجي همزه، مختص كلمه    « : بعضي هم براي دوگانه نويسي قائل به اين نظرند كه             

آيد به صورت     مي/ â/» اٰ«اي كه پس از حرف         همزه ،در زبان فارسي بهتر است    ]. امالء درست، انشاء جالب، علماء مبارز     [
  .)30: 1379سنجري و كاظمي، (» امالي درست، انشاي جالب، علماي مبارز: ودنوشته و خوانده ش/ y/» ي«
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 »يِ«به جاي » ءي«ـ كاربرد صورت 6ـ3ـ7

افالكـي،  (» گويد كه از بشاشت استماع اين خبر شادان شده به حضرت موالنا آمدم تا وصف حال دمشق را بگويم            راوئ خبر مي  « 
» هـاي مبـاركش بـشويند    اني كه روزي از بندگئ سيد استدعا كردنـد تـا جامـه     نقل است از خدمت صاحب اصفه     «؛  )1/95: 1362

ا سـبب زيانمنـدئ خـود را نمـي            صدقات دريغ نمي  «؛  )72 ،  ؛ همان   71 ،همان( ؛ از  )97 ،همـان (» !دانـم كـه از كجاسـت       دارم، امـ
  .)101 ،همان(» نوازي و مريدپرورئ خداوندگار اين ها بعيد و بديع نيست يارفروشي و بنده

گاه متكلّم گفت كه من اشارت        چون محقّق است كه هستئ مطلق بجز ذات حق هيچ چيز را نيست و هستئ اشيا ظلّي است، هر                  « 
تعين اعتبارئ خويش و    « ؛  )34،همان(» ...چون قدم تجريد در وادئ حقيقت نهاد      «؛  )32: 1372شبستري،  (» ...ق است به هستئ مطل  
  .) همان( » حقفاني شدن در

  
  )يِ(ي مكسور ميانجي  »يا«به جاي » ييـ«ي  كاربرد نويسهـ  7ـ3ـ7

ي مورد  هاي نسخه كند كه يكي از ويژگي ي تصحيح قصص األنبياء ابوالحسن بوشنجي اشاره مي زاده در مقدمه محمد
 اين ي وي استعمال به عقيده. بوده است» ي«به صورت » ي« نگارش ،كه كاتب در نسخه بر آن تأكيد داشته اش، استفاده

باشد ي زير اين زمين دريايـ« : بوده است ) ٰي(از الف مقصوره » ي«ي  نويسه گاهي براي ايجاد تمايز بين صداي كشيده
   .)87: 1384بوشنجي، (» استي و ميان هر زميني پانصد ساله راه است و در اين دريا ماهيـ

ي پاياني آن ناقص مانده است و چنان كه از متن  هداير به صورت نيمه تمام است كه قوس يا نيم» ي « گاهي هم اين     
است كه در آخر مضاف يا موصوف ) e/ ِ -(ي اضافه  آيد اين نويسه در حكم كسره مي هاي كاربرد آن بر كتاب و نمونه

آورده است؛ همانند  را پديد مي) يِ(= ي» يـ«شده و صورت نوشتاري ، ظاهر مي»ي«يا ميانجي» ي«مختوم به همخوان 
يك و  هري نامهايـ: آدم را گفت«.)88 ،همان(» ديگري جهنّم چون طبقي شود بر سويـ«: ي»ابتدايـ«و ي» نامهايـ«،ي»ـسوي«

 .)75 ،همان(» شنبه بوده است خلق روز يكي بيشتر اهل اخبار برآنند كه ابتدايـ «.)99 ،همان(» چيز بگو هر

  
  )ي(يِ ساكن »يا«ميانجي به صورت » ي« ـ كاربرد 8 ـ 3 ـ 7

يا تبديل ) ه/ ـه(غير ملفوظ » هاي«پس از كلمات مختوم به » ـِـ«ي اضافه  ي ساكن به جاي كسره اشباع شده» ي«كاربرد 
هاي سبك خراساني و شاعران قرن چهار،   ، از ويژگي)ay/ey(» ـَـ ي/ ـِـ ي«به مصوت مركّب  )e(» ــِـ«مصوت كوتاه 

ي مختوم به  شد و معموالً به همراه كلمه ي اضافه به كار گرفته مي  كسرهدر گذشته به جاي» ي«اين . پنج و شش است
 :رفته است به كار مي) ه/ ـه(غير ملفوظ » هاي«

  )24 :1378خاقاني، ( كه بر پاكيِ مادر هست گويا/  دختر طبعم چو عيساستي هنتيج

  ) 487:  1370مولوي، (ليك كي داند جز او ماهيتش /  رحمتشي هظاهر است آثار و ميو
   )8 : 1379اخوان ثالث، (. تو دور و ديگر وقت بيگاه است/ ي ناتوان من پياده

 )87 :1370اخوان ثالث، (ي در  روي شيشه/ بر بخار بي بخاران
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، )ي شبانه ناله(ي شَوانَه  ناله حبيب،    ي نامه: غير ملفوظ ساكن است؛ نظير» ه«پس از » ي«در زبان كردي نيز صامت ميانجي 
   21ي شما انهخ
  
  ميانجي» ي«ـ حذف يا اختفاي 9ـ3ـ7

  )23،همان. ( ؛ سينه ما ) 22،همان. (؛ ستاره صبح ) 21: 1344لسان التّنزيل، .   (چشمه روان

  )12همان، ( .؛ بوستان ها پيوسته) 23 : 1364قرآن ري، .    (استخوان ها سينه
  ) 9: 1380ي ابوالفتوح رازي، قرآن كريم با ترجمه(  ديبا سبز ،كارانجزا نيكو  بينا،چشمها نيكو، كارها بلند، خرما درختان
   .)5/732 : 1371ميبدي،  (ها آهن خايه

  
  »يِ ه/ يِ ـه«به جاي » ي ٔه/ ئ ـه«ـ استفاده از صورت 10ـ3ـ7

 ي روشن، ٔ آتش، ستارهي ٔ پاره«به شكل » و پاكيِ زنان... يِ روشن، خدايِ  يِ آتش، ستاره پاره«در تراجم األعاجم، تركيبات
ضبط » ئ تخته«و » ئ پاره«به صورت » اي تخته«و » اي پاره«اند؛ همچنان كه كلمات  نوشته شده»  زنان ٔو پاكي ... ٔخداي
 )»مقدمه«هفت : 1366  به نقل از تراجم، 46-47: 1380صادقي، . (اند شده

، ]ب النواصب في نقض بعض فضائح الرّوافضبعض مثال[ي نقض شيخ عبدالجليل  ترين نسخه همچنين در كهن    
  به نقل از 47: 1380صادقي، (. اند نوشته شده» ٔ و ترسائي، قضائ كينه« به صورت » يِ، قضايِ و ترسايِ كينه«كلمات 
  )چهل و دو مقدمه: 1358رازي، 

  
  ـ نقد سخن8

  ـ ديدگاه فرهنگستان زبان فارسي1 ـ8
در .  در جدولي نمايانده شده است     هاي اصلي خطِّ فارسي     نشانهن زبان و ادب فارسي،      فرهنگستا» دستورِ خطِّ فارسيِ  «در  

نيـز  ) ه(يِ تنها     »ها«ي نامه و فقيه به عنوان نمونه ذكر شده و براي              دو واژه )  ـه(يِ آخر     »ها« اين جدول، براي     32رديف  
در دو )  ه/ــه (ي  در ايـن كـه نـشانه      ) 19: 1385،  دستور خط فارسـي    ←. (ي روزه و كوه مثال آورده شده است         دو كلمه 

رسـد كـه آن ماهيـت         به نظر مي  ) نامه و روزه  (ي ديگر     ي دو واژه    ي فقيه و كوه اصلي است، بحثي نيست؛ اما درباره           واژه
چون ملفوظ نيست و طبعاً     » نيست هست نما  «در واقع، اين    . جا موجب تناقض شده است      گانه و پارادوكسيكال در اين      دو

ي   بلكه يك نشانه؛ي نوشتاري آواي خود باشد و واج محسوب گردد تواندـ همانند هايِ ملفوظ ـ نشانه  دارد، نميآوايي ن
نـدارد و هـاي غيـر       ) حرفـي (ي نوشـتاري      قراردادي براي اشاره به آوا يا صوت ديگري است كه خود آن مصوت نشانه             

 7در رديـف    . پـيش از خـود باشـد      ) ــَ (يِ    يا فتحـه  ) ـِ( كسره   ي آواي   تواند ادا كننده    ملفوظ كه از خود آوايي ندارد، نمي      
 مـة نا(به عنوان ياي كوتاه روي هايِ غير ملفوظ » ء«در همان كتاب، نماد     » هاي ثانوي   جدول نشانه « جدول ديگري با نام     

 در شـمار    ي عربـي،    همـزه ) اصـلي (يا همـان عالمـت      » ء«اگر ياي كوتاه    )28 و   20 ،همان. ك.ر. (شده است معرفي     )من
، بدو سپرده شده است،     )صداي همزه (ي اوست     هاي ثانوي زبان فارسي آمده و نقش ديگري غير از آنچه كه وظيفه              نشانه

هاي ثانوي نشماريم؛ زيرا اين نماد قراردادي معرّف تلفّظ اصل خود  غير ملفوظ را هم از نشانه    » ه/ـه«پس دليلي ندارد كه     
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)h (هاي اصلي زبان      ي اصلي نيستند و زايد بر نويسه         اين دو واج و نشانه     كدام از   در نتيجه هيچ  . نيست)به حـساب   ) الفبا

  .آيند مي
پس همان گونه كه صامت ميانجي ي در بند ب  ظاهر شده، در بند الف نيز از همين قاعده تبعيت شود و در هـر دو مـورد از           

ي قراردادي است كه فقط نوشته مـي شـود و هـيچ آوايـي      ها يك نشانه  غير ملفوظ تن  » ه/ ـه« ديگر اين كه    . ي كامل استفاده شود   
» هـاي بـدل از كـسره      «به عنوانِ واجِ پايانيِ هجايِ آخرِ كلمه است و بـه همـين خـاطر                » e«) ي  واكه(ي آواي     ندارد، بلكه نماينده  

ي   پس حركت ماقبل آن يعني كـسره      . دتواند باش   خوانده شده و به تعبيري هيچ محلي از اعراب ندارد و اصوالً  واج نيست و نمي                
ي اضافه     به هنگام اضافه، با  كسره     » e«ي    كسره يا واكه  . هاي كلمه و حرف آخر آن است        ، مالك شمارش واج   »ه  /ـه« حرف ماقبل 
 اسـت  »ي«و اين ميانجي صـامت  . كند و در اين جا الزم است كه از صامت ميانجي استفاده شود        تالقي پيدا مي  » ـِ  « يا واژه بست  

  .كه در موارد مشابه نيز كاربرد دارد
  ـ نظر علّامه دهخدا2 ـ8 

» ي«يـا سـرِ   » ي«ي اول حـرف   ي عرب است، نيمـه  كه نزديك به شكل همزه] »ء«[اين شكل « :نويسد  اين كه دهخدا مي   
ي    شـده  كوتـاه » ء« مـشخّص نيـست كـه چـرا          )پـاورقي » ي«ذيـل   : 1373دهخـدا،   (» .است  است و اختصار را به كار بوده      

گرايـي تـوجيهي و       دانسته شده است؛ آيا ايـن نـوعي حـرف         ) شبيه به آغاز يا انجام صورت خطّي اين حرف        (» ي«حرف
) يا رمز احديت و نماد قامـت يـار          (كاله    را به ترتيب آيِ باكاله و آيِ بي       » ا« و  » آ«توان    اديبانه نيست؟ در آن صورت مي     

  .انوي چيزي ديگر گرفتي ث گرفت و بدين ترتيب هر حرفي را نشانه
شود، دليلي براي استخدام ياي ابتر و         تلفّظ مي ) y(به همان صورت اصلي خود      » ي«پذيريم كه صامت ميانجي       اگر مي     

غير ملفـوظ بيـانگر تلفّـظ گويـشي         » ه/ـه«بر روي   » ء«ي   برخي اظهار كنند كه نشانه     ،ممكن است . ياي كوتاه وجود ندارد   
در آن صورت اثبات اين عقيده نيازمند صرف وقت بسياري خواهد بود كه در پايان بي نتيجـه      بوده است،   » ي«خاصي از   

هاي فرامـوش شـده و ايـن          ها و لهجه    خواهد بود؛ زيرا مالك تطبيق خط با لفظ، فارسي معيار و امروزي است نه گويش              
» ي«ميـانجي همـان صـامت       » ي«ن كه   حاصل سخن آ  . شود  اي است كه عطف به ماسبق نمي        اتّفاقاً از جمله قوانينِ زباني    

  .آورد يك هجايِ جديد پديد مي» e/ ـِ «است كه با پيوستن به مصوت كوتاه 
نمايِ اضـافه     ـ به هنگامِ گرفتنِ نقش    » ء«ـ و شكل ديگر آن      » ي«يك تصور ديگر هم امكان دارد و آن اين كه ميانجي                

رسد كـه     به نظر مي  . اند  داشته) e(» ء«و  ) ye(» يِ  ـه«وايِ خاصي غير از     غيرِ ملفوظ، آ  » ه/ـه«هاي مختوم به      براي اسم » ـِ«
 ـَ ي«اين آوا به صورت «)ay (ـِ ي«يا «)ey ( 22بوده است» ـِ«بوده و در نتيجه موقعِ اضافه، بي نياز از نقش نماي:  

  )nâ-mey ha-bīb/nâ-may ha-bīb(ي حبيب  ؛ نامه ) xâ-nay-šo-mâ  / xâ-ney-šo-mâ(ي شما  خانه
 و مجموعاً مصوت مركّب پديد كند ميحركت كسره ـِ را به فتحه ـَ تبديل  غير ملفوظ،» ـه«ميانجي پس از» ي«در واقع آوردن 

و » يِ خدا خانه«ميانجي به صورت » ي«كه با افزودن  )  xâne-ye- xodâ(  خدا ٔخانه:  ؛ مثلay → a → e: آورد مي
  .رود آيد و به كار مي مي در)   xânay xodâ(»  ي خدا خانَه«
  ـ ديدگاه ديگران 3 ـ8

ايـن  « : نويسد مي» ي ـه«و صورت نوشتاريِ » ي«به جايِ استفاده از ) ٔـه(ملفوظ  با هاي غير  » ء«ي    خيامپور در توجيه كاربرد نشانه    
  .) پاورقي22: 1372ور،خيامپ(» تدريج شكل همزه به خود گرفته استبريده كه ب ي است دمهمزه در حقيقت يايِ كوچك
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با توجه به فرم گفتاري زبان، اين قبيل كلمات كه مختـوم بـه              ... « :كند  باقري با ديدي نقدگونه نظر خيامپور و ديگران را رد مي              
شود و نه بدل بـه صـورت ديگـري            ها نه حذف مي     مصوت آخر آن  . ي همان مصوت پاياني است      نيز نشانه » ه«مصوت هستند و    

گاه دو مصوت كنار هم قـرار بگيرنـد در            كه هر » ها  التقاي مصوت « بلكه به جهت ساخت آوايي زبان فارسي و روا نبودن            ؛شود  مي
در اين گونه كلمات نيز ميان مصوت پاياني كلمه و          . شود  به صورت وقايه ظاهر مي    » و«و يا   » ي«،  »گ«ها يكي از اصوات       ميان آن 

  .)28-29: 1371باقري، (» شود كه همان صورت قديمي كلمه است ظاهر مي» گ«صوت » ي«و » ان«مصوت آغازيِ پساوندهايِ
شود، اين است كه اگر چنين است ـ كه البتّه چنين نيست ـ تكليف كلمات غيـر پهلـوي و دخيـل عربـي        سوالي كه مطرح مي    

ـ       ي فارسي زبان امروز چگونه مي       چيست؟ گوينده و نويسنده    ان پهلـوي و قواعـد صـرفي مربـوط بـه آن             تواند بدون اطّالع از زب
هـاي   ي پهلوي ندارنـد و در سـال   اي كه ريشه هاي فارسي نوساخته هاي پهلوي و دستور زبان آن را به كار برد؟ در مورد واژه   واژه

  اند، چطور؟ اخير ساخته شده و به كار رفته
ار فارسي گويان نسبت دهيم تا ملزم بـه نـسب سـازي             ها را به توانش زباني و گزينش خودك         بهتر آن است كه انتخاب ميانجي         

  . هاي موجود در زبان نشويم براي واژه
 ي واجي در ساختار هجاها ـ قاعده4ـ8

  .شوند هاي موجود در زبان فارسي امروز با واكه آغاز نمي ـ واج اول هر هجا همخوان است؛ زيرا واژه1
به بيان ديگـر ابتـدا   . شود ز هجاهاي فارسي با دو همخوان آغاز نمييك ا ـ واج دوم هر هجا، واكه است؛ از اين رو هيچ        2

  .به ساكن در زبان فارسي وجود ندارد
  .ي پياپي وجود ندارد ـ سومين واج هر هجا همخوان است؛ به همين خاطر در كلمات فارسي دو واكه3
  ) 206 -207: 1371باقري، . ك.ر (.آيند  دو همخوان در كنار هم نميـ در هجاهاي زبان فارسي، پس از واكه، بيش از4

  :باقري قائل به وجود شش هجا در زبان فارسي است
  كه، نه، به): cv(ي كوتاه  ـ يك همخوان ويك واكه1
  ، پا، مو، سي) ⎯cv ⎯(ي بلند  ـ يك همخوان ويك واكه2
  گل، دل، سر          ) : cvc(  ي كوتاه و يك همخوان ـ  يك همخوان ويك واكه3
  مار، مور، پير): ⎯c⎯ cv(ي بلند و يك همخوان  وان ويك واكهـ يك همخ4
  گَرد، پشت، زشت): cvcc(ي كوتاه و دو همخوان   ـ يك همخوان ويك واكه5
  )206: همان(باخت، دوخت، ريخت ): ⎯cc⎯ cv(ي بلند و دو همخوان   ـ يك همخوان ويك واكه6
 
  در ساخت و افزايش هجا» ي« ـ نقش صامت ميانجي 5 ـ 8
  ـ هجا در زبان فارسي1 ـ 5ـ  8

شود كه از تركيب يك واكه با يك يا دو و يا سه همخوان  الف ـ در زبان فارسي هجا به بخشي از زنجير گفتار اطالق مي 
 .تشكيل شده باشد

هاي  ها تعداد هجاهاي كلمه از روي تعداد واكه ي هر هجا وجود واكه است و در برخي از زبان ها الزمه ب ـ در اكثر زبان 
  .)204 -207: 1371باقري، (شود   آن بازشناخته مي
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  ميانجي در افزودن هجايِ جديد به اسمِ مضاف» ي«ـ نقش 2 ـ 5 ـ 8

اي كـه مـضاف يـا     ميانجي، به صورت خودكار يـك هجـا بـه تعـداد هجاهـايِ واژه     » ي«ي اضافه به      پس از الحاق كسره   
ايد گفت كه مطابق قواعد واجي زبـان فارسـي، هـيچ هجـايي بـا                در توضيح اين فرايند ب    . شود  موصوف است، افزوده مي   

) v(=» e/ـِــ «ي اضافه  در نقش يك صامت ميانجي، پذيراي كسره) y =) c/»ي«شود؛ بنابراين همخوان  مصوت آغاز نمي 
 :سازند مي) cv(گردد و اين دو با هم يك هجاي كوتاه  مي

  )xer- fâye-me-jâ (←) cv (←) اخرف+ ـِـ + ي + جامِ (يِ فاخر  جامه)  e (←) v(ـِـ 
هاي مضافي كه مختوم به صامت باشند هـم اتّفـاق بيفتـد؛ مـثالً                 هاي هجايي ممكن است در مورد اسم        اين تغيير و تبديل   

  : گرددcvc تبديل به هجاي cvccممكن است در اين فرايند، هجاي 
 تبـديل بـه   cvcو يا هجـاي  ) hâ-tande -mar (←) cvc (←) ها+ تَن + د + مر(مرد تنها )  mard (←) cvcc(مرد 

  )dâr-fa-re va-yâ (←) cv (←) دار+ فا + و + رِ + يا (يارِ وفادار )  yâr (←) cvc(يار :  شودcvهجاي 
وي در  . گيـرد   ها بر اساس شـرايط آوايـي و واجـي صـورت مـي               كريمي دوستان نيز معتقد است كه افزايش همخوان           

كند و خـاطر      هاي واجي و آوايي اشاره مي       ، به بايدها و محدوديت    »...ژهاي جمع در زبان فارسي    تكوا«جستاري با عنوان    
  :كند كه رعايت سه محدوديت واجي و آوايي زير، در ساخت هجايِ برافزوده الزامي است نشان مي

  .اي متشكّل از يك همخوان باشد الف ـ هجا بايد داراي آغازه
  .ها باشد وانب ـ آغازه بايد از رساترين همخ

  )37: 83كريمي دوستان، بهار . ك.ر. (ي پيش از خود، همانندي آوايي داشته باشد بايد با واكه...   ج ـ آغازه
   

  نتيجه
 پس از مصوت كوتاه ـِ يا  بويژه؛»ي« ميانجيداد كه نگارش صامت  ي متون كهن و معاصر به ما نشان  بررسي و مطالعه

هاي متعدد و  هاي مختلف و احتماالً گويش ني داشته و اين تنوع كتابت، ناشي از نظرگاههاي گوناگو ـ صورت» e«ي  واكه
گرايانه  رسد، برخورد عالمانه و به دور از تعصبات باستان آنچه امروز مهم به نظر مي. ي آن بوده است هاي چندگانه تلفّظ

هاي رسيدن به حقيقت،  از منظر علم، راه. تهاي شخصي و حتّي ذوقي با قواعد مربوط به زبان اس يا تحميل سليقه
  . ممكن است متعدد و يا  مختلف باشد، اما نفسِ حقيقت، واحد و يگانه است

اي دخالت عنصر گويش يا  هاي به دست آمده بيانگر اين حقيقت است كه در هر عصر يا ناحيه ي تحليل داده نتيجه    
ي  »ها«هاي مختوم به   ي اضافه پس از واژه ن به صحت تلفّظ نشانهبراي ضبط مقرو )مولّف(و تالش نويسنده  تلفّظ

هاي مختلفي شده كه ذوقي و ابداعي هستند؛ چون در خطّ فارسي، اين  ها و نويسه ناملفوظ، موجب اعمال صورت
ضافه يا ميانجي ي ا از اين سبب است كه نشانه. اند ها را به وجود آورده ها وجود نداشته و كاتبان و نويسندگان آن نشانه

ي تلفّظ  هاي چندگانه و مطابقت آن با نحوه ي اين صورت مطالعه و مقايسه. به اشكال مختلفي نگاشته شده است» ي«
هاي صاحب نظران متقدم و معاصر به  و تعيين ارزش آوايي آن به همراه ديدگاه» يِ«ي ميانجي مكسور هجايِ دربردارنده

  :اين نتيجه انجاميد كه
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اين نويسه به صورت قراردادي . است) Ø(برابر با صفر يا تهي ) ملفوظ هاي غير(» ه/ـه«ي  ش آوايي نويسهالف ـ ارز
  .به شمار آيد »h«تواند نماد نوشتاري همخوان  هاست و به همين دليل نمي در هجاي پاياني برخي واژه» e«ي  معرّف واكه

 ي شود، تنها با نويسه  دو حايل مي بين آن» e«ي  دو واكهاي كه به سبب التقاي   ب ـ صورت نوشتاري همخوان ميانجي
  .قابل نمايش است ) y( » ي«

گيرد، طرز اداي آن در زبان فارسي معاصر است، نه فارسي كهن  ميانجي قرار مي» ي«پ ـ تلفّظ معياري كه مالك كتابت 
  ). ي ، يـي  ،ې، ئ ، .ء. ، ٔه/ ٔـه: مثل(هاي متعدد آن   و نگارش هاي پراكنده و گويش

ساقط گردد يا ادا نشود ـ به ضرورت رعايت وزن، در شعر يا » ي«از ميانجي) e/ ِ-(ي اضافه   ت ـ در صورتي كه نشانه
ي  ي خدا، پرده بنده: ظرفيت نمايش اين مقصود را دارد» ي ه/ ي ـه«به سبب اختصاصات گويشي ـ تنها صورت نوشتاري 

  .عفاف
قرار گرفتن در آغاز هجاي جديد است تا مطابق قواعد ساختاري هجاهاي » y/ ي«انجي ث ـ كاركرد اصلي همخوان مي

ترين  ساخت اين هجاي برافزوده كه كوتاه. آغاز گردد) Consonant(با صامت ) ye(» يِ«فارسي، هجايِ ميانجيِ 
شود و  مت آغاز ميشود؛ و اين بدان معناست كه هجا هميشه با صا نمايش داده مي» cv«هجاي فارسي هم هست، با 

  .جزء دوم آن نيز حتماً مصوت است
  

 هاپي نوشت

  :                ابيات آن بدين قرار استة كه زبد)74ي ي شماره قطعه ( مسعود سعدقطعاتـ مصراعي است از يكي از 1
  تر شنـاس          به گاه نوشتن به جاي آر هـوش شتن ز گفتن مهمبن

  فتد         ز بربـط فـزونـت بمالـند گـوش به گفتن تو را گر خطايي    
          گر در نوشتن خطـايي كني        سرت چون قلم دور ماند ز دوش و

  )2/873 :1364مسعود سعد،  (            
هايِ خطِّ فارسي را كه مازاد بر حروف الفبـايِ زبـان هـستند بـه شـش دسـته تقـسيم                        ـ فرهنگستان زبان فارسي، نشانه    2

  :است كرده
  )ـَـ ، ـِـ ، ـُـ(هاي كوتاه   حركات يا مصوتالف ـ

 حرف مد آ(ب ـ عالمت(     
  )ـّـ(پ ـ تشديد 
  )ـْـ(ت ـ سكون 

  )ء(ث ـ يايِ كوتاه 
  )14: 1385فارسي، فرهنگستان زبان و ادب () ـً ، ـٍ ، ـٌ (ج ـ تنوين 

 و  339 و   183 و   40 -42/ 1: 1366خـانلري،   : هاي مركّب در زبـان فارسـي، بنگريـد بـه             مصوت ة براي بحث در بار    -3
زاده،   ؛ غالمحـسين 53: 1378 ؛ ُارانـسكي،  91 و 44 -45: 1370الـديني،   ة؛ مـشكو  61 -62: 1371 ؛ نجفـي،  343 -344

1385 :19- 18.  
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ي   تقسيم كرده و از واكه)هاي كوتاه واكه(هاي ناپايدار  و واكه) هاي بلند واكه(هاي پايدار  ي واكه هاي فارسي را به دو دسته الزار، واكه -4

 و پيش  از O پس از - در جايگاه پاياني هجاY و Wبا اين حال مثال هايي كه براي دو واج )  18 : 1384الزار، (است  مركّب نامي نبرده
 ها را خوانده، از نوع همان نمونه هايي است كه برخي ديگر آن »نيم واكه« ذكر كرده و آن ها را -همخوان آغازي در هجاي بعدي

  ).8:همان. ( now: ، نوdowr: ، دورrowšan: ، روشنjelow: جلو:  ناميده اند»مصوت مركّب«
  :كند را بر دو نوع تقسيم مي» هايِ غير ملفوظ از كتابت«شمس قيس رازي،  -5

 بهانه، جامـه،  شانه،: قبل هيچ فايده ندهد، مثل حركت ما] بر[آيد و جز داللت  الف ـ هايِ سكْت، كه در اواخر كلمات مي 
  ... .نامه، خامه، سينه، سركه و 

: 1373شمس قيس، .(اي خاص را مستلزم باشد، زايد بر اصل آن كلمه ب ـ هايي كه جز داللت بر حركت ماقبل معني
224(  

د، نوا يا آواهاي ميانجي از آن جا كه در مرز ميان دو هجا ظاهر مي شوند و در نتيجه به واحدهاي بزرگتر از واج تعلّق دارن -6
  )26: 1380صادقي، ( .عنصر هموندي شمرده مي شوند

شود در نوشتار و كتابت كلمه، ياي ميانجي ضبط نشده است بلكه در گفتار و تلفّظ است  همان طور كه مالحظه مي - 7
ه به تلفّظ البتّه  با توج. يِ نيكان يِ باقي، پي مي: امالي ديگر اين صورت چنين است. شود كه اين ميانجي افزوده مي

نگاري  چنين آوا) ey ← e(ي پاياني  توان آن دو را با تخفيف مصوت مركّب يا واكه ، مي»پي«و » مي«هاي  متداول واژه
  )pe-ye nī-kān(پيِ نيكان ) me-ye bā-qī(ميِ باقي :  كرد

رشان در اين مورد، تلفّظ كهن دانند، معيا ي حرف ماقبل آن مي ي حركت فتحه يِ غير ملفوظ را نشانه»ها« آن عده كه -8
  .يا گويشي اين قبيل كلمات است

 ←.  (اند را غالب دستورنويسان سنّتي به كار برده» هاي غير ملفوظ«و» هاي بيان حركت«، »هاي مختفي«اصطالح  -9
  )28: 1371باقري،   ؛22: 1372خيامپور، 

و هاي ملفوظ هستند، گاهي به صورت مطلق » اٰ«صوت بلند و امثال آن كه مختوم به م» گياه، پادشاه«هايي مانند واژه -10
  .شدند نوشته مي» پادشايي«و » گيايي«به شكل ...) نسبت، نكره، حاصل مصدر و (» ي«ويا متّصل به 

  )224-226  : 1373، شمس قيس.  ( در المعجم آورده است همانند اين قول را، شمس قيس رازي-11
ي عدد  »ها«. ي غير ملفوظ در زبان كردي تسرّي داد »ها« از برخي كلمات مختوم به  ه تلفّظي ويژهتوان ب  اين اظهار نظر را مي     -12

ي » خانـ/ خانه«: ي ناملفوظ پاياني، مثل     »ها«هايِ دارايِ     اي از واژه    شود؛ در پاره    تلفّظ مي ) sē/ يسـ(مجهول  » ې«به صورت   » سه«
)xânē( ل واكه. نيز وضع چنين استكي«هاي  توان در  واژه  مياي را اين تحو «)kī ( ،»چي « )ī ĉ  ( چـه «و »  كـه «به صورت «

  . شـده اسـت     تلفّظ مي » ŝī«هاي ايراني     و در برخي زبان   » sä«، در تاتي    »sī«، در فارسي قديم     »sē«در فارسي ميانه    » سه«عدد  . ديد
  .)138 و 125: 1378اُرانسكي، ( 

13- كتابت نويسي ناسخان خطّاط  خط و زيبا ي گزينش ذوقي كاتبان خوش نتيجه» ي«اي به ج» ء« احتمال دارد كه پسند
  .اند بوده باشد كه ضبط آن را بر اين يك ترجيح داده
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بـه كـار   / o/ » ـُ«را ـ در فرايندي كاهشي ـ به صورت   / ow/ ي خود، مصوت مركّب  مردم امروزه در گفتار روزانه -14
؛ در نتيجه كاربرد پالتوِ پـشمي، جلـوِ دانـشگاه، دوِ            /)do/ ، دو   / jelo/ ، جلو   / mānto/ ، مانتو / pālto/ پالتو  (برند    مي

  .رواج بيشتري دارد/ ) o/ » ـُ«پس از مصوت كوتاه » و«يعني استفاده از صامت ميانجي (صد متر و يا مانتوِ مشكي 
 ā-bī-ye/يِ آسـماني   آبـي (د ي اضـافه نيـز وجـود دار    ميـانجي، كـسره  » ي« فاحشي است زيرا عـالوه بـر    اشتباه-15

’āsemānī  ’  (؛ چرا كه نقش و كاركردي مستقل دارد.  
ي   هاي نمونـه    ي فعل   شود؛ بنابراين، همه    آغاز نمي ) vowel(بر اساس قواعد واجي در زبان فارسي، هجا با مصوت            -16

 باال، با صامت)consonant (اند ي آغازي شروع شده همزه.  
بيـانِ ضـمه را چنـين       » واوِ«مؤلّف برهان قـاطع، ِ    . اند  بيان ضمه هم اشاره كرده    » واو« حركت به    ي بيان »ها«قدما بجز  -17

چون الفاظ فارسي كم از دو حرفي نبود، اول متحرّك و دويم ساكن و آخر جميع كلمات فارسـي                   ... «: است  تعريف كرده 
» تـو «بيان ضمه آورنـد، همچـو   » واوِ«رسي مضموم،   فا» جيمِ«ابجد و   » دالِ«يِ قرشت و      »تا«باشد، بعد از حرف       ساكن مي 

»   اي يافتـه نـشد      قبـل، فايـده     ي حـرف مـا      بغير از بيان ضمه   » واو«تا كلمه را بدان وقف توان نمود و از اين           » دو«و» چو«و
  .)»كز«مقدمه /1: 1362برهان، (

است كه در صـحيح     » تو«و  » دو«ــ و آن واوِ     واوِ بيان ضمه    « : پيشتر از برهان، شمس قيس رازي به اين نكته اشاره كرده          
  .)182: 1373شمس قيس رازي، (» ي ماقبلِ آن نويسند لغت دري ملفوظ نگردد و در كتابت براي داللت ضمه

واگـذار   داند كه نقش خود را به حالت اضافه         آن را شكل قديمي حالت مفعول با واسطه مي        ) 60: 1378(  ارانسكي   -18
  viŝtâspahyâ puça.) گشتاسپ(پ پسر وشتاس: كرده است

اند و گاهي نيز نشانه ي كسره را  ي اضافه نوشته نكره را به صورت كسره» ي«گاهي نيز در برخي از اين نسخه هاي كهن،  -19
 آن او را شير داد و در قماط پيچيد و در:  ي آن است كه تلفّظ اين دو، بسيار به هم نزديك بوده است اين نشانه. اند  حذف كرده

  .)3/173: 1366خانلري، (  )72قصص، . (؛ به ماه چندان بباليد كه كودكي در يك سال ببالد )  72قصص، . (غار بنهاد
 به نقل از قرآن مترجم قدس، 35: 1379دانش پژوه، (به نام خداي مهرباني رحمت كنار: بسم اهللا الرّحمن الرّحيم« 
  .)237ص
  .)74-81: 1357دقي،  صا←( كهن براي مشخّصات اين نامة -20
  .)xā-ne-ye šo-mā(يِ شما  به جاي خانه) xā-ney šo-mā(ي شما  خانه -21
» ه/ــه «هـايي كـه مـضاف يـا موصوفـشان              اين قاعده در گويش فارسي كرمانشاهي متداول است و تمـاميِ اضـافه             -22
  .روند ملفوظ دارد، به همين صورت به كار مي غير

   
  منابع

ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه:  تهران،تاريخي زبان فارسي دستور .)1375 (.ابوالقاسمي، محسن -1
  .، چاپ اول)سمت(
 . سومچاپ ،بزرگمهر:  تهران،در حياط كوچك پاييز در زندان .)1370 (.اخوان ثالث، مهدي -2

  .هم يازداپچ ،مرواريد:  تهران،از اين اوستا .)1379(.ـــــــــــــــ  -3
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 .اپ اولچ ،انتشارات سخن:  تهران، علي اشرف صادقيي ه ترجم،هاي ايراني زبان ).1378. (ارانسكي، يوسيف م -4

هاي  مطالعات و پژوهش ي ه؛ مجلّ» اضافه در زبان فارسيي همنشاء كسر« .)1385زمستان  (.استاجي، اعظم و نادر جهانگيري -5
  .69 -81 اصفهان، شماره چهل و هفتم، ص  ادبيات و علوم انساني، دانشگاهي هدانشكد

  .خوارزمي:  تهران، به كوشش علي اشرف صادقي و فتح اهللا مجتبايي،لغت فرس . )1365 (.اسدي طوسي -6
  .اپ اولچ ،انتشارات فاطمي:  تهران،2 دستور زبان فارسي .)1368(. انوري، حسن و حسن احمدي گيوي -7
  .دوماپ چ ،انتشارات دانشگاه تبريز:  تبريز،شناسي مقدمات زبان .)1371(باقري، مهري  -8
 انتشارات ي مؤسسه:  تهران، با مقدمه و تصحيح پژمان بختياري،لسان الغيب .)1362 (.، خواجه شمس الدين محمدحافظ -9

  .اپ نهمچ ،كبير امير
پژوهشگاه فرهنگ و هنر :  تهران،عريانسعيد ي  ه ترجم، غربيي ههاي ايراني ميان نحو زبان). 1376. ( جبرونر، كريستوفر -10

  .اسالمي
 ،كبير  انتشارات اميري هموسس: تهران ، به اهتمام محمد معين،برهانِ قاطع .)1362 (.بن خلف تبريزي برهان، محمد حسين -11
  . پنجماپچ

اهللا الحنفي التستري؛  بن عبد بن اسعد  محمدي هترجم ،قصص األنبياء. )1384 (.بن الهيصم ، شيخ ابوالحسن)نابي(بوشنجي  -12
  .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: تصحيح و تحقيق سيد عباس محمدزاده؛ مشهد

 ويراستار اميد ،زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد احمد بهمنيار كرماني .)1384 (.بهمنيار كرماني، احمد -13
  .  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي:  تهران،قنبري

  .انتشارات اطّالعات:  تهران، به كوشش مسعود قاسمي و محمود مدبري.)1366 (.تراجم األعاجم -14
ي  همؤسس:  تهران، به كوشش محمد جعفر ياحقّي.)1364 (.معروف به قرآن ري. ق. هـ 556مورخ ي  هنسخ:  قرآني هترجم -15 

  . فرهنگي شهيد محمد رواقي
 ي هترجم:  حافظ محمود خان شيرانيي ههمراه با تعليقات ايشان، با مقدم: به كوشش علي رواقي .)1383 (.تفسير قرآن پاك -16

پژوهشگاه علوم انساني و ): سمت( ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه:  تهران،مقدمه از عارف نوشاهي
  .مطالعات فرهنگي

 ،مقاالت ادبي ـ زبان شناختي: همزه در ساخت آوايي زبان فارسيي  ههايِ دوگان نقش) 1370 (.حق شناس، علي محمد -17
  .انتشارات نيلوفر: تهران

 .چاپ ششم ،زوار:  تهران، تصحيح ضياء الدين سجادي،ديوان اشعار خاقاني .)1378 (.خاقاني، بديل بن علي -18

  .سوم اپچ ،نشر نو: ج، تهران3 ،تاريخ زبان فارسي .)1366(. خانلري، پرويز -19
  .اپ هشتمچ ،كتاب فروشي تهران:  تهران،دستور زبان فارسي .)1372 (.خيامپور، عبدالرّسول -20
  .انتشارات دانشگاه علّامه طباطبايي:  تهران، متون تفسيري فارسيي هگزيد. )1379 (.دانش پژوه، منوچهر -21
  .رهنگستان زبان و ادب فارسي، چاپ پنجمفرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران، ف). 1385. (دستور خطّ فارسي -22
 . چاپ و انتشارات دهخداي هموسس: ج، تهران15 ، لغت نامه.)1373(. اكبر دهخدا، علي -23
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 به كوشش ميرجالل الدين حسيني ،بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الرّوافض ).1358. (رازي، عبدالجليل -24
  .لّيانجمن آثار م:  تهران،»محدث«ارموي 

  .نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسي:  تهران،)پهلوي اشكاني( دستور زبان پارتي). 1381. (رضايي باغ بيدي، حسن -25
، )سمت( ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه: تهران ،نگارش و ويرايش. )1383 (.، احمد)گيالني(سميعي -26

  .چاپ ششم
دانشگاه :  تهران.) انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيي هنام شيوه (راهنماي ويرايش .)1379 (.روغ كاظميسنجري، آذرمه و ف -27

  .شهيد بهشتي
 ابوبكر عتيق نيشابوري مشهور به تفسيربرگرفته از : قصص قرآن مجيد .)1365(. سورآبادي، ابوبكر عتيق نيشابوري -28

  .چاپ دوم ،خوارزميت  انتشارا: تهران، به اهتمام يحيي مهدوي،سورآبادي
 به تصحيح و مقدمه و تعليقات عسكر ، به قلم يكي از عرفا.)1372 (.بن عبدالكريم شبستري  شرح گلشن راز شيخ محمود -29

  .، چاپ سومانتشارات هيرمند:  تهران،حقوقي
 زبان وادب، ي ه فصلنام،»نجي؟تكواژ ميانجي يا واج ميا: ها در زبان فارسي بررسي التقاي مصوت «).1380 (.شقاقي، ويدا -30

   . 1 -14، ص 15شماره 
  .اپ اولچ، انتشارات فردوس:  تهران،سيروس شميسا به كوشش ،المعجم في معايير اشعار العجم .)1373 (.قيس  شمس -31
، 3، سال زبانشناسيي ه مجلّ،» صامت ميانجيي هها و مسأل التقاي مصوت« .)1365پاييز و زمستان  (.صادقي، علي اشرف -32
   .3-22، ص 2ش
  .اپ اولچ ،دانشگاه آزاد ايران:  تهران،تكوين زبان فارسي .)1357 (.ــــــــــــ -33
  .انتشارات سخن:  تهران،ل تاريخي زبان فارسيمسائ .)1380 (.ـــــــــــ -34
انتشارات : جلد، تهران7 به تصحيح و اهتمام حبيب يغمايي، ، تفسير طبريي ترجمه .)1339(.بن جرير طبري، محمد -35

  .دانشگاه تهران
ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه:  تهران،راهنماي ويرايش .)1385 (.زاده، غالمحسين غالمحسين -36

  . ، چاپ چهارم)سمت(
  .نشر مطبوعات ديني:  قم، به كوشش محمد مهيار.)1380 (. ابوالفتوح رازيي هترجم : قرآن كريم -37
علوم اجتماعي و انساني ي  ه مجلّ،»هاي جمع ات و ان در فارسي گوناگوني نشانه« .)83بهار  (.كريمي دوستان، غالمحسين -38

  .29-41، ص)40پياپي  (1، ش21 دوره ،دانشگاه شيراز
لـوم انـساني دانـشگاه       دانـشكده ادبيـات و ع      ي  ه؛  مجلّ  »ادبي/  در فارسي نوشتاري   آواهاي ميانجي «. )1358دي  (. كلباسي، ايران  -39

  .92 -100ص   ،6تربيت معلّم، ش 
  . ترجمه و نشر كتاببنگاه :تهران ،محقّقبه اهتمام مهدي  .)1344 (.به انضمام فرهنگ لغات: نزيللسان التّ -40
  .، چاپ اولنشر چاپار:  تهران،شناسي ـ دستوري فرهنگ زبان: از واج تا جمله .)1386 (.مدرسي، فاطمه -41
  . مطالعات و تحقيقات فرهنگيي هموسس: تهران ،شايست ناشايست .)1369(. پور، كتايونمزدا -42
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  .چاپ اول ،انتشارات كمال:  اصفهان،ج 2 ، به تصحيح و اهتمام  مهدي نوريان،ديوان .)1364(. مسعود سعد سلمان -43
كتب سازمان مطالعه و تدوين : تهران ،)يواژگان و پيوندهاي ساخت( دستور زبان فارسي .)1384 (.الديني، مهدي ةمشكو -44

  .، چاپ اول)سمت(ها  علوم انساني دانشگاه
انتشارات : ، مشهد)با تجديد نظر (،صداهاي زبان و نظام آن ي هبار بحثي در،ساخت آوايي زبان .)1370( . ـــــــــــــــ-45

  .، چاپ دومدانشگاه فردوسي
 ،نشر سهيل و نشر علم:  تهران، تصحيح رينولد الين نيكلسن،مثنوي معنوي .)1370 (.مولوي بلخي، جالل الدين محمد -46

  .اولچاپ 
امير :  جلد، تهران10، به اهتمام علي اصغر حكمت،كشف األسرار و عده األبرار .)1371 (. ميبدي، ابوالفضل رشيد الدين-47
  .  پنجمچاپ  ،كبير
  .انتشارات دانشگاه آزاد ايران : ران ته،مباني زبانشناسي .)1358 (.نجفي، ابوالحسن -48
  .، چاپ دومانتشارات نيلوفر:  تهران،مباني زبان شناسي و كاربرد آن در زبان فارسي .)1371 ( .ـــــــــــــــ-49
  .، چاپ اولرهنما:  تهران،دستور كاربردي زبان فارسي .)1372 (.نوبهار، مهرانگيز -50
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم : ؛ تهران)1 (دستور زبان فارسي .)1385 (.راني عماوحيديان كاميار، تقي و غالمرض -51

  .، چاپ هشتم)سمت(ها  انساني دانشگاه
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