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 ۲۲/۰۵/۲۰۱۶                                             سخی نجیب
 

 چیست؟ همزه

 قسمت اول

درین شرائطیکه عده ای از روی عداوت و هدفمند ،گروهی از رخ جهالت و خود ستائی و دستهٔ دیگری از دید عقده 
درچنین وضعیتی برای حفظ و نجات زبان پارسی دری دربرابر تمام . ندو تعصب بزبان پارسی دری حمله ور هست

این تهاجمات راه ئی هوشمند و عاقالنه ؛عبارت از شفاف سازی و بیان اصول و پایه های تلفظی این زبانست ؛تا 
 . باشند همگان با شناخت ودرک مجدداین اساسات بتوانند بگونهٔ خود کفایت؛مدافع بنیاد وموازین زبان اجدادیشان

من جهت عملی ساختن همین اصل بطور انفرادی در نوشتهای زبان پارسی دری مربوط بقرن نزدهم و آنطرفتر از  
سینا ، معیار الشعار  ذخیرهٔ بی پایان شعر موزون ومقفی پارسی دری ، مخارج الحروف ابن آن فرو رفتم ، یعنی در

لغات مولوی غیاث الدین مصطفی آبادی ،  اعجازخسروی خواجهٔ طوسی اصول عروض مفتی مراد آبادی،  غیاث ال
امیر خسرو دهلوی ،  رسائل و بهارستان عبدالرحمن جامی ،  اصول آوازی  و وزنی حکیم ابونصر فارابی و از 

؛ چند صفحهٔ بصورت  بخش موسیقی و وزن  کتاب شفا، اثر همیشه بهار ابو علی سینای بلخی  عصاره برداشته 
 . نقش همزه دربیان و نگارش زبان پارسی دری را تهیه و استخرج نمودماختصار در مورد 

ین ( غیاث اللغات)اصوالً همزه درزبان پارسی دری هـ هوز مکسور را جانشینی میکند   ِِ ِِ ِِ ؛  کلماتی چون آِه
یز و  ِِ ین پاٖه ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ … را آئین ، پائین ،پائیز و ...،پاِه ِِ ِِ ِِ ِِ  مینویسنِد

یکی ازین کلماترا بحالت فاعلی ،قید یا صفت بکار بردند ؛ مثالً آهن را آٖهین گفتند ، که متکلمین اینزبان گاهئیکه  
عالوه بر اینکه درکتابت اختصار . باانکشاف طرز تحریر زبان دری همزه جای هـ هوز مکسور را اشغال نمود ِ

اها پروسهٔ تکامل زبان رخداد، در تلفظ دوبارهٔ کلمه نیز سهولت بوجود آمد ، که همین وضعیت رادر دیگر ج
 . یادمیکنند

این مبرهن است ،که آواز هـ مکسور  در زبان پارسی دری وجود داشته؛ در حقیقت برای آوازیکه درین زبان  
؛ لهذا حرف ...موجود بوده ؛یکحرف عربی را بان منطبق نموده اند؛ مانند دیگر حروف عربی؛ چون ط،ع،ص و 

اند ؛ تادرتالوت قرآن  اورت آواز های حاضر ازقبل در زبان ما وارد شدههمزه مانند تمام حروف عربی در مج
اگر قرار شود روزی اینحروف را اززبان خود اخراج کنیم ؛ باید همه را بیرون نمائیم ؛ پس . تسهیل فراهم گردد

حتی بان هم اکتفا عربی نسیتند ؟ ...، وآنرا همزهٔ عربی مینامند ؛آیا ط،ق،ع،و  چرا تنها بدور همزه خط سرخ کشیده
ً متکی بمثال عینی ثبوت نمودیم کاین ادعا !! نکرده اذعان میدارند ، که آواز همزه در پارسی وجود ندارد ، فوقا

؛ لهذا کسیکه این اظهارات را در مورد زبان ! صحت ندارد، کلمات چون؛ آهن یا پاِهیز هیچ مرجع عربی ندارند
 .!... ر است ویاخب پارسی دری تکرار میکند؛ یا اینکه بی

مجهول را ادا نمیتوانند « ی»ها حتی  ها پارسی را با تکیه و تأکید در مکالمه روزانهٔ شان تلفظ میکنند ، که آن ایرانی
؛ مثالً شیر حیوان درنده که بیای مجهول نوشته میشود و شیر غذا راکه بیای معروف تحریر میگردد؛ یکسان تلفظ 

ً آواز هـ هوز مکسور در زبان گفتاری آن...یر ضد گرسنه را و و س«نبات»میکنند ؛ همچنان سیر ها وجود  ؛ بنا
مجهول را تلفظ نمیکنند چه رسد بآواز هـ مکسور یا همزه ؛ لهذا تمام باریکی ها ی هجائی  و « ی»ندارد ؛ زیرا 

انند آیین ،آیینه ظرافت تکلمی زبان پارسی را حذف کرده؛ دوبار یای معروف ساکن را پشت هم پیوند میکنند ؛ م
؛ این کلمات در زبان (مفتی مراد آبادی )؛ چون در پارسی دری تکرار ساکنین نقض کالم منطوق است… ،پاییز و 

 .شوند خوانده می« آیهین آیهینه و پایهیز »ما 
؛زیرا اتحاد دوحالت یا وضعیت تلفظی پیهم فتحه و نپوشانیدند؟ « ی»چرابزرگان سلف ما آواز هـ مکسور راباحرف 

کسره در زبان پارسی دری حرکت سومی را خلق میکند ، که برای آن ماتشریحات قانع کننده نداریم ،  آواز هـ هوز 
در پارسی حرکتی دیگری هست که آنرا بهیچکدام ازین :»خواجهٔ طوسی میگوید . مکسور درهمین ردیف است 

 .( معیار االشعار« )ی ضمه ، فتحه و کسره نسبت نتوان کرد حرکات سگانه، یعن
از جانب دیگردرزبان ما از نگاه تلفظی تنها دو یا وجود دارد ؛ درحالیکه آواز همزه  از ممدودات کوتاهتر و از  

ندارد حرکات طویلتر است ؛ چون تلفظ آن بر عده ئی مشکل است ؛ لهذا گفتند این آواز در زبان پارسی اصالً وجود 
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؛اما گاهئیکه از همین دانشمندان در فونولوژی سوال شد ؛ چرا برخالف اصول تلفظی متکلمین پارسی دری ،که 
تجمع ساکنین را در محاورهٔ شان دفع میکنند ؛ مثالً جریب بند نمیگویند ،جریبند میگویند شاه امیر را شاهمیر ، 

 : ؛چنانچه فردوسی میگوید… و  جدااست را جداست ، سر رشته را سرشته ، فر رخ را فرخ
 برفتند با فرخ اسفند یار  ----س از لشکر نامور صد سوار پ                            

... اما شما در نوشتهایتان حروف ساکن ممدود را پهلوی هم قطار میکنید مانند آیینه،آیین، تغییر ، جدیی، مسؤول ،و 
    !!اما تا امروز جوابی ارائه نگردید! شکار قرار میگیریددر حقیقت با متکلمین اینزبان درتناقض آ

 انضمامش پس، باشد ساکن که است مده حرف از عبارت ممدوده مصوت» :مفتی مراد آبادی درین مورد میگوید  
 « آمد نخواهد بحاصل منطوق حرف بود ساکن آنهم که مقصور مصوت غیر صامت با
بقیمت عرق و آبلهٔ دست ملت فقیر ماطی سالیان دراز در امریکا و اروپا آموختید ؛ بچه پس این فونولوژی را که  

 !! درد میخورد که جواب تناقضات خود را بکمک آن  داده نمیتوانید
های ناب و قهرمانان زبانرا خلق کردند ،که بر همه قبوالنده شده اند ؛ مانند علی   ها چهره در زبان فارسی؛ ایرانی

ویا ملک الشعرای ایران تقی بهار !دا ؛ اما او درلغتنامهٔ وسیع اش تنها یک سطر در مورد همزه مینویسد اکبر دهخ
رود ؛ حتی یکسطر هم در مورد همزه ننوشته است ؛  در سه جلد سبک شناسی اش ،او از دهخدا قدمی جلوتر می

آنرا از جملهٔ تمام حروف عربی که در  چون همزه درزبان محاورهٔ شان مورد استفاده و مخرج تلفظی ندارد؛ بناً 
زبان پارسی رائج است تنها همزه را متروک و منزوی نموده اند ؛ اما داکتران و پروفیسوران ما بکدام علت پا در 

 ! ها میگذارند؟ جای پای آن
دی ما ؛ من مفتخرم ،که نقش همزه در بیان ونگارش پارسی دری را چند سال قبل برای خدمت و تحفظ زبان اجدا  

.  در حدود تعرفم ؛تهیه و بنشر رسانیدم ، موردانتقاد و سانسور دانشمندانیکه صفات شانرا قبالً برچیدم؛ قرار گرفت 
تا اینکه بصورت عینی و پرزه بپرزه طی نوشته هائی زیر عنواین جناب هاشمیان وسطح بحث بخش اول و دوم  ،  .

ثبوت نمودم که دانش و اندوختهٔ … ود فارانی وشرائط تاریخی و جناب معروفی  ده کجا و درختها کجا،جناب مسع
لهذا انتقاد و سانسور این فارسی !ها بزبان فارسی ایرانی واسطه دارد ، و نه؛ بزبان پارسی دری افغانستان  این

ی گذشتهٔ نویسان ؛ نه از رخ روشن  شدن حقیقت و خدمت بزبان پارسی دری بود ؛ بلکه از دیدگاه، طرز امالٔ و انشا
خود دهن پر آب دارند ؛ مثالً کسیکه سی سال آئینه را آیینه نوشته ،یا مسئول را مسؤول ،هیأت را هیئت جرأت را 

عذری بدتر از گناه آوردند ، که هردو شکل نوشتن این کلمات ! .؛ قبول میکند که اشتباه کرده است؟...جرئت و 
اساختمان هجائی واحددو طرز تحریر نه تجویز میشود،ونه وجود درست ومجاز است ؛درحالیکه برای هیچ کلمهٔ ب

 !دارد
؛ لهذا «ادب راسترین کالم در هر زبانست » : آخرین یادآوری درین مورد؛ اگر باین تعریف ادب پابند باشیم که

راسترین کالم در زبان  پارسی دری شعر مؤزون ومقفی است؛ بنابرین کسیکه اصول شعر وعروض شعری را 
 .!! زبان نداند نمیتواند بطور واقعی در مورد ادب زیان پارسی دری اظهار نظر کند   درین

بعد از رفع و دفع این سنگ اندازیهاو ناهمواریها؛ نقش همزه را باندک ا صالحات مجدداًجهت بهبود وتحکیم اصول 
                     . و مبانی زبان آبائی ما پیشنهاد میکنم

میپذ یرد، صدای همزه همیشه بین آواز حرکت و مده  حرکت که است صامت حرف پارسی دری یکدرزبان  همزه 
قرار دارد؛ چنانچه در الف بین فتح و الف، با یا بین کسره و یا و با واو بین ضمه و واو واقع میگردد، یعنی آواز آن 

ه را با یا و، واو تعویض نمود؛ زیرا از حرکات طویلتر؛ امااز ممدودات کوتاهتر است؛ لهذا اصوالً نمیتوان همز
مخرج همزه جدا و متفاوت ازین حروف است، وهمزه نیز هیچگاهی باین حروف تبدیل شده نمیتواند؛ تنها آواز 

ً  دری پارسی زبان شانرا تأکید، تسکین و جاپری مینماید؛ همزه در آنها را مجاورت سه حرف مده ،که  در عمدتا
 میگردد واقع حالت سه درها  حروف علت نیز گویند جهت جانشینی آواز آن

 ..هرگاه در مجاورت الف قرار گیرد، عمدتاً تحرک را بوجود می آورد:  اول 
 .هرگاه در مجاورت یا فرارگیرد عمدتاً برای دفع اجتماع ساکنین است:  دوم 
 .برای رفع تواتر ممدودات استهرگاه در مجاورت واو قرار گیرد عمدتاً :  سوم 
میگردد، یعنی  تشکیل ؛( مصوت   و صامت )بحش بیصدا و صدا دار دو از دری حرف ملفوظ پارسی زبان در  

سینا  شود، که این صدا، آواز یکی از حرکات سه گانه است ؛ ابن شود وبتعقیب آن صدا شنیده می اول حرف تلفظ می
تلفظی زبان  واحد؛ همین مجموعه(  . ج دوم ۲۱۳الشفا ص «) صداست  حرف ساکن نقطهٔ آغازتشکیل: »میگوید

 و مصمت، گردد واقع واحد از کوچکتر آنچه اما؛ مصوت است قهراً  است واحد از بزرگتر آنچه . پارسی دری است
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 از کوچکتر رود، یعنی بکار حرکت بدون و تنها کلمه بین در صامت حرف که است محتمل این لهذا؛ است ساکن
 مصمت حرف ازین بعد یا و قبل، یا، واو، الف یعنی مده حرف سه از یکی اگر وضعیتی چنین در؛ گردد واقع واحد
 .؛ همزه مداخله میکندگیرد قرار

باید دانست که از امتداد حرکات ،  فتح ،کسره وضمه سه حرف علت یعنی الف ، ی ،واو بوجود می آیند؛ قسمی که 
. ،از کسره ی و از ضمه واو تشکیل میگردد ، که این سه حرفرا ممدوده  یا ممدودات نیز میگوینداز  فتح الف  

 ازجملهٔ سه حرف ممدوده؛ یا و واو بدو حالت حرف صدا دار؛ ساکن و یا متحرک میتوانند واقع شوند؛
ه از وسطی ترین قسمت اما الف بهیچصورت صدا دار متحرک واقع شده نمیتواند ؛ زیرا الف صدای یگانه دارد ، ک

آلهٔ صوتی انسان تشکیل میگردد ؛این وضعیت هیچ رابطهٔ بزبان عربی ، دری ویا انگلیسی ندارد ؛ اگر همین الف 
شود ؛ لهذا الف آواز واحدو منحصر بفرد هر  صدای یک شخص گفته می«کهرچ یا تونال »را بآواز بلند بخوانند  

ا وقتی ما شخصی را ازطریق صدایش شناسائی میکنیم ، یعنی همین انسان است که آن سکهٔ صدای اوست ؛ زیر
سکهٔ صدا را حواس ما با چهرهٔ او رابطه میدهد وما درنتیجه نفر را میشناسیم ، که این در حقیقت یک معادلهٔ فزیک 
 صوت بوده بزبان عربی هیچ واسطهٔ ندارد ؛ اما بزرگان سلف ما این وضعیت را صدهاسال قبل کشف وتشخیص
نموده بودند؛ و خصوصیت سکون الف را تثبیت کردند ؛چون هیچ کلمهٔ در زبان پارسی دری با سکون مطلق آغاز 
نمیشود ؛ هرگاه الف را در شروع کلمه می بینیم در حقیقت همزه است ، که آنرا میتوانیم با زیر،  زبر یا پیش  تلفظ 

پارسی دریست ؛ چنانچه در زبان فارسی ایرانی که  کنیم، یعنی متحرک بسازیم ؛این خصوصیت منحصر بفرد زبان
در آن میتوان کلماترا باسکون آغاز کرد و یازبانهای دیگر مانند انگلیسی ، که باحرف ساکن کلمه را شروع 
مینمایند؛ این اتحاد سکون وتحرک نزد آنها تطبیق نمیشود؛ از اینجاست که کانسن ، واول و سیالب تشکیل شده در 

ها در زبان پارسی دری مارا  در پارسی دری زمینه و کاربرد عملی ندارد ، تطبیق کور کورانهٔ آنزبان ایشان 
 !!    بترکستان میبرد

لهذا چنانجه همزه بر الف عاید گردد ِصرف ؛ بود خواهد مصوت همیشه قراربگیرد الف مجاورت در همزه هرگاه 
 حالت دو میتواند یا و واو قرابت در اما. یز گویندبرای متحرک ساختن آنست؛ که همین الف متحرک را همزه ن

 .باشد داشته را صامت ویا مصوت
 رفع برای مده حرف سه کنار در همزه لهذا؛ کنند  تلقی فصیح کالم نقض را ساکنین تکرار دری زبان پادسی در 

 .یابد، و این  دومین   وظیفة همزه درین زبانست می حضور نقیضه؛ نیز ؛  همین
ً ؛ آوازاست از مشبوع خود مده حرف چون   یا و، واو پهلوی در را همزه کرد؛ لهذا مشبوعتر را مشبوع نمیتوان بنا

 .تا از تکرار ممدودات جلو گرفته باشند ، که این آخرین وظیفهٔ همزه است میدهند قرار
 :همزه و الف  
است که هر انسان بدون فشار میتواند از حنجره اش بیرون الف از امتداد فتح بوجود می آید، در حقیقت آوازی  

دهد، اگر الف را بآواز بلند یعنی بصوت بخوانیم دقیق در نطقهٔ باالی جهاز صوتی فشار وارد میشود، همان 
منطقیست که طبقة صدا، یعنی تونال یا کرچ صدا از آن استنباط میگردد، از اینجهت الف آواز یگانه دارد؛ چون در 

ی دری با سکون مطلق هیچ کلمهٔ آعاز شده نمیتواند؛ لهذا همزه با الف ضمیمه میگردد یا  بعبارت دقیق تر الف پارس
و این وضعیت میتواند سه حالت را بگیرد، در شروع وسط ویا آخر کلمه . را متحرک می سازد که آنرا همزه نامند

 .واقع گردد
 :در شروع کلمه 

ف آغاز میگردد؛ چون الف قبول حرکت نمیکند، حرف مذبور در حقیقت همزه هست هر کلمهٔ که در زبان دری با ال
؛ زیرا هیچ کلمهٔ درین زبان با حرف مده ساکن آغاز شده نمیتواند؛ هرگاه همزه مفتوح ٬٬٬اٌمید، اِنتظار آرزو و: مثل 

 .یز میگویند، که اینرا الف ممدود ن٬٬٬آرزو، آب، آویزان و : شود مانند باشد بصورت مد نوشته می
 :درین بیت فردوسی 

 آزار و آگنده بیــرنج گنج  چو خواهی که آزاد باشی زرنج           بی           
 که آئی خرامان سوی خان من            بدیدار روشن کنی جان من            

 :در وسط کلمه 
در بین کلمه بالف متحرک ضرورت شود همزه جای آنرا میگیرد، کلماتی چون هیأت، نشأت، مسأله مسألت، هرگاه 

هیأت به فتح هـ ملفوظ به سکون ی فتح همزه و سکون : »غیاث اللغات در مورد هیأت چنین شرح میدهد   ٬٬جرأت و
ی علم افالک و آنچه که غائب است ت، که بوزن غیرت است و جمع این کلمه هیآت است بوزن خیرات و این بمعن
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

.» 
در نوشتن هیأت، اگر همزه مداخله نمیکرد سه حرف ساکن پی هم قرار میگرفتند، که این نقض اصول تلفظی زبان  

مینویسند، این ضد اصول انشائی « هیئت« دری است؛ لهذا الف به همزهٔ مفتوح تبدیل گردید، چنانچه این کلمه را
ل تحریر غلط محض است؛ زیرا اگر آواز بومی همزه یعنی هـ مکسور را در جایش قرار زبان دری بوده و این شک

ت  بدهیم ؛ غلط بودن این طرز تحریر ثبوت می ِِ  (.باید به غیاث اللغات مراجعه شود!   )شود ؛ هیِه
کسانی که موعظه می کنند هردو شکل نوشتن هیئت و هیأت درست است؛ چون اصول آوازی زبان دری را  با 
کانسن و واول محاسبه میکنند؛ لهذا روایت خودساخته ایشان در تناقص به این اصول واقع می گردد که عین همین 

تأخیر، تأسی، یأس، مأخذ، شأن، : جاری و حاکم است؛ اما در کلماتی چون ...  رابطه در کلمات نشأت، مسألت و 
 .درین کلمات همزه تنها الف را متحرک ساخته است... رأی و 

 می باز گردد بد روزگار        رأی و اندیشٔه نا بکارب
 (فردوسی)                                                                                           

اما این گفتار با . بعضی ها  چنین تصور می کنند که فردوسی حروف عربی رادر زبان پارسی دری ترد نموده بود
واقعیت پیوند ندارد؛ در حالیکه فردوسی کلمات، استعارات و اصطالحات عربی و اسالمی را در شعر خود 

اند و نخوانده اند ؛ همین تباین مفهومی و مفکوروی فردوسی را بر  کسانیکه فردوسی را شنیده. نگنجانیده است
اشعار فردوسی در بحر متقارب واقع شده  ضدیت  باحروف عربی در زبان پارسی  تعبیر نموده اند؛ در حالیکه تمام

است ؛ اگر چنین میبود فردوسی اولتر وزن شعری عربی را دور میریخت ؛اما به احتمال قوی فردوسی شاید پیرو 
 .مذهب زردشتی بوده ، که همین موضوع احتکارات لفظی را در مورد وی دامن زده است 

لبیده ام؛زیرا او پارسی دری را حداکثر خالص بیغش من باین جهت اشعار فردوسی را درین بحث بشهادت ط
 ! .وقت متروک قرار نداده است استعمال میکند ؛ اما همزه را هیچ

 :در آخر کلمه 
: شود، کلماتیکه بالف می انجامند همه بسکون ادا میگردند؛ چون  در زبان دری ندرتاً کلمهٔ بحرف متحرک ختم می

شود؛  لمهٔ بالف ختم شود و ایجاب تحرک کند، این حرف فوراً به همزه تبدیل میاگر ک... پیدا، رسوا، شیدا، مجرا و
« ی»این وضعیت چنان روشن است که اگر بآخر هریک ازین کلمات ... مبدأ، نشأ، منشأ، ملجأ، انشأ و : مانند 

متصله متحرک « ی»متصله را اضافه کنیم همزه حذف میگردد و الف ساکن جای خود را دو باره اخذ میکند؛ چون 
: نسبت را اضافه کنیم؛ چون « ی«؛ اما اگر٬٬. مبدای زمین، نشای نیک، ملجای کوتاه، انشای دری و: است؛ مانند 

درینصورت بازهم الف جای خود را اشغال میکند و مطابق قانون تلفظی زبان دری ... مبدائی، منشائی، ملجائی و
نسبت ساکن است؛ لهذا نوشتن این کلمات « ی»شود؛ زیرا وشته میبرای رفع اجتماع ساکنین ن« ی»همزه در دندانة 

؛ چون سه حرف ساکن در تواتر قرارمیگیرد، تنها کسانی چنین مینویسند که با صول      !!با دو یا جرم امالئی است 
 !!زبان دری آشنا نیستند، واگر هستند میخواهند این اصل را بشکنند 

عتی بهند وارد گردید بنسبت مشکالت فنی و تخنیکی همزه را باالی حرف در اواخر قرن نوزدهم که صنعت طبا
قرار داده نمیتوانستند ؛ لهذا آنرا در وسط سطر و بعد از الف مینوشتند ؛ اما امروز که این مشکل رفع شده است ؛ 

آنرا مانند قرن  ها خصوصیت و وظیفهٔ همزه را نمیشناسندو شیوه تحریر این زبانرا از هند آوردند  ، چون ایرانی
نوشتن : نزده و دوران چاپ سنگی بصورت تقلیدی در وسط سطر بعد از الف مینویسند ؛ اما غیاث اللغات میگوید 

ها در  همزه باالی سطر و دور از الف غلط و مکروه است ؛ عجب اینجاست که داکتران و مقلدین بالشرط ایرانی
 !!لف قرار میدهند کشور ما نیز آنرا بصورت متاع تزئینی بعد از ا

 ختم قسمت اول                                      
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