
 
 
 
 

 

 الخط فارسيبحثي در باب رسم
 

 *اياي پوشيدهاي قهوهجامه
 

 مجتبي مينوياستاد 
 

انه، كلمات فارسي براي بيان حركت است، مثل خ بعضي از در آخر«  ه»

ا ربه حركت  در موقعي كه كلمات مختوم بنده، خسته، ساوه، قهوه، و غيره.

 وكسرة اضافه باشد  بخواهند به حركت ديگري وصل نمايند، خواه آن حركت

بين دو حركت « ايحرف وقايه»خواه ياي نسبت يا نكره يا خطاب، قاعدتاً 

المثل در فرانسه گاهي حرف غير گذارند تا تلفظ آنها آسان شود، چنانكه فيمي

آيد و گاهي يك حرف ملفوظ آخر كلمه در بين دو حرف مصوت به تلفظ درمي

اي كه به كار فارسي حرف وقايه شود. درت بين دو حرف مصوت اضافه مي

وئي، بي، قبائي، سرود گاهي همزه است و گاهي ي : قباي، سبوي، بندهمي

شود، يعني ميان اي ... اين كلمات بدين صورتها تلفظ مياي، پوشيدهاي، قهوهبنده

با  حرف مصمت ي i و a، يا  i و â، يا  e و a، يا  e و u ، يا eو   âدو حركت

ايد شود. بعضي اوقات دو ياء نيز ممكن است دنبال يكديگر بيده مياي آورهمزه

 گفتي.)گفتيي( يعني تو مي ايمثل گفتي

                                                           

 .807تا  805صص ، 1338، آبان 8مجلة سخن شمارة  * 
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ت از زماني كه بنا شد زبان فارسي به خط عربي كه اصل خط فعلي ماس

اند كه خط را با تلفّظ خود مطابق سازند، و اگر به نوشته شود سعي كرده

نوشته شده است رجوع كنيد  و ششم هجري هاي خطّي كه در قرون پنجمنسخه

ء اضافت ياء تنكير و ياالذكر همواره خواهيد ديد كه در الفاظي نظير كلمات سابق

ي رهي )اضافت(، كناو ياء با همزة وقايه در كتابت ظاهر شده است. مثالً قصه

ي )تنكير يا وحدت(، )باز اضافت(، درياي، گويي )= گويي(، جايي، نمونه

اي )باز تنكير( ، نامياي )تنكير(، زشت)باز تنكير يا وحدت(، ماهي يكشته

اي از تفسير معروف به ي است ـ اينها از نسخهي )خطاب(، فريشتهضعيف گشته

ه در كشد  تفسير پاك متعلق به كتابخانة دكتر محمودخان شيراني در پاكستان نقل

ته هران خواستنشگاه هجري كتابت بايد شده باشد و عكس آن را دا 450حدود 

يت بنيز اين  735موجود است. در جنگي مورخ  آن است و در كتابخانة مركزي

 چنين نوشته شده است:

 ر دوزخيان سوختن و ساختن استب اي ترا تحكم نرسدتو دوزخي 

حرف ياي تنكير و خطاب و نسبت، و حرف ياي اضافه كه در امثلة سابق 

تر نوشته شده است. و در كتابهاي قديمي دهبريالذكر آمده است غالب اوقات دم

اند وليكن اين دو نقطه بعدها دو نقطه هم گذاشته بريدةزير يا باالي آن ياء دم

حذف شده است و ياء مزبور به صورت همزة درشتي درآمده، همزة وقايه هم 

شده است: قباءِ ، بريده نوشته ميشده و به صورت همان ياء دمگاهي ياء تلفظ مي

يئيو يئي، ساوهيئي، دليريئي، خستهي، سبويئي، كوزهءِ ، قبايئءِ ، دليريبوءِ ، كوزهس

هاي متعلق به قرون هفتم و هشتم و نهم و دهم هجري مكرر ديده غيره. در نسخه

اند و چهل سال پيش مرسوم شده بود كه شود كه از قواعد قدما تخطّي كردهمي
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بت و ياءِ خطاب و ياءِ وحدت همه را در آنجا كه ياءِ نكره و ياءِ اضافت و ياءِ نس

آيد به صورت همزة كوچكي بر روي هاءِ آخر كلمه پس از هاءِ غير ملفوظ مي

نوشتند مثالً: صاحبخانة مراغة به مستأجر خود گفت تو ديوانة كه با مرد ديوانة مي

« است»كني. وليكن همين كه ي )غير از ياي اضافت( به در خانة من نزاع مي

ايست و ما ايست كه مراغهكردند: مرا صاحبخانهشد در نوشتن ظاهر ميوصل مي

ايست. اگر پس از كلمات كند ديوانهايست كه هركه او را ببيند گمان ميرا همسايه

آمد مختوم به واو و الف يكي از ياهاي تنكير و نسبت و خطاب و وحدت مي

كوچك روي آن مركز حرف وقايه را به صورت مركز ياء با يك همزة 

« است»آئي. و اگر اينها به نوشتند،: قبائي، سبوئي، آنهائي كه، چرائي، مرائي، ميمي

نوشتند. همزة بعد از هاءِ غيرملفوظ شد قبائيست و سبوئيست ميرابطه وصل مي

نوشتند: در حالت وصل به رابطه يا در حال اضافة به ضمير را به صورت الف مي

اند. در افعالي ايد، رفتهايم، رفتهام، رفته است، رفتهات، رفتهنامه اش،ام، خانهكوزه

ازقبيل رفته است گاهي الف و بعضي اوقات هم الف و هاءِ غير ملفوظ هردوتا 

 ست، شدست.شد: رفتهحذف مي

خالصه اينكه آموختن قواعد مشكل بود و ابهامي ايجاد شده بود. ناشرين 

 1337)دورة قديم مورخ  32و  31شد در شمارة ميمجلة كاوه كه در برلن منتشر 

مصمم شديم كه بعد از اين در اين »( اعالن كردند كه 17هجري قمري، ص 

هاي كلمات )مانند هفته، زنده، بنده( ياءِ تنكير را اظهار كرده قاعدة امالئي نسخه

ي مرحوم عالمة قزوين«. قديم فارسي را كه به همين نحو بود احيا و تجديد كنيم

آن  34زاده( نوشتند كه در شمارة اي به مدير مجلة كاوه )جناب آقاي تقينامه

اپ شد )اين نامه بعدها در جلد اول بيست مقالة قزويني نيز ( چ8جريده )ص 
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نقل شد( و از اين قدمي كه جريدة كاوه در راه اصالح خط فارسي برداشته بود 

غايت خرسندي ابراز كرده و ادارة تحريرة آن جريده را بر آن جرأت و اقدام 

را ناقص  تهنيت گفته بود، و درضمن اعتراضي هم كرده بود و اقدام جريدة كاوه

تلقي نموده بود، به اين استدالل كه به قول طالب دليل آن اعم از مدعاست، و 

اءِ تنكير را به صورت ياء بنويسد يگفته بود كه هركس بر عهدة خود بگيرد كه 

اي ندارد كه ياءِ خطاب و ياءِ نسبت را نيز به صورت ياء بنويسد: البته چاره

اي، ميرزا اي، مالحسين بشرويهاي، تو آمدهنهاي از بندگان شمايم، تو در خابنده

اي، خود مرحوم قزويني هم اي، بهمان آبادهاي، فالن كمرهمحمدرضاي قمشه

مدتي قبل از آن تصميم ناشرين كاوه در مقدمة جهانگشاي جويني )چاپ اليدن 

 221طور پيشنهاد كرده بود )المعجم، چاپ بيروت، ص صفحة صز ـ صح( همين

گويد: در جميع نسخ قديم الذكر ميود(. مرحوم قزويني در نامة سابقنيز ديده ش

هجري استنساخ شده تا آنجا كه راقم سطور ديده است  600فارسي كه تا حدود 

نيز غالب  800تا حدود  600الخطي مرعي بوده است و از حدود اين قاعدة رسم

حتم و كلي، و بعد  طورداشتند ولي نه بهنويسندگان نسخ اين امال را محفوظ مي

الخط قديم در آن شود كه رسماي ديده نمياز عهد اميرتيمور ديگر گويا نسخه

 مراعات شده باشد.

كاوه مقبول افتاد و جماعتي از نويسندگان و محررين  مجلة اقدام اين

يافت و جز بعضي از كم داشت تعميم ميدستور آن جريده را معمول داشتند و كم

بردند مخالفي كار ميكه همچنان اسلوب سابق را در نوشتن به پيروان سنن قديمه

قبيل پيران همواره هستند كه عادت ديرين را به آساني ترك نداشت. از اين

شود الخط ميكنند و از پيشنهادهايي كه براي اصالح انشاء يا اصالح رسمنمي



 73  اياي پوشيدهاي قهوهجامه

يشنهادهاي ديگر كنند، يا در قبال آنها پشوند يا به آنها اعتنايي نميمطلع نمي

كنند كه استقالل و اهميت خود را نشان بدهند. پانزده بيست سال قبل ناگهان مي

ره و نشان دادن ساي از براي نوشتن نشانة كبه كلة يكي از ادبا زد كه شيوة تازه

آيد پيشنهاد كند، و البته به عادت ايراني كه يائي كه پس از هاء غيرملفوظ مي

قب بماند )كهر كم از كبود نيست( از آن روز به بعد خواهد از ديگري عنمي

كار برده و چيز بههاي متنوع ديگر براي اين يكاشخاص مختلف اشكال و شيوه

اند، و تر به شاگردان مدارس آموختهاند و صورتهاي متفاوت و تازهترويج كرده

اي از وقت شده است كه در يك سال در يك كالس دو سه معلم به دسته

اند، و نتيجه اين شده است دان دو سه دستور متمايز و مخالف يكديگر دادهشاگر

داند اين يك چيز را چطور بنويسد كه در آخر سال در امتحان كه شاگرد نمي

ي شما، خانة من، بندهديكتة فارسي از او غلط نگيرند و به او نمرة كم ندهند؛ 

يي، تو خستئي، اي، رنگ قهوهرهئيم، آقاي كمئي خريدهبندئي از بندگان شما، خانه

 هذا.وقس علي

توان آيد نميالاقل درمورد ياءِ ضمير مخاطب كه پس از هاء غيرملفوظ مي

و امثال آن صحيح است الغير، چون كه همين « ايخسته»شك داشت كه صورت 

آيد، و اگر اند هم ميايم و خستهام و خسته است و خستههمزه است كه در خسته

ئيم و ييد، يا خستهييم و خستهايد را بگوئيد كه بايد خستهو خسته ايمخسته

اند بايد ئيد يا خستئيم و خستئيد بايد نوشت چرا خسته است و خستهخسته

يند، يا يست و خستهئند، يا خستهئست و خستهمستثني باشد، ان را هم خسته

ة امال بيشتر كنيد شلوغي و اغتشاش را در شيو ئند بنويسيد وئست و خستهخسته

 تكليفي كنيد!تر گرفتار بيا سخترو شاگردان مدارس 
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الخط متحدي بايد متداول و ترويج كرد و به آن عمل بنده معتقدم رسم

 وكار بست ـ و درمورد كتابت ي نمود و در مدارس درس داد و در مطبوعات به

لفاظ اثال يعني امهمزة وقايه رسمي را كه فعالً بيشتر متداول است عموميت داد، 

ب، آآتي را از اين قرار نوشت: قباي كرباس، سبوي مي، دليري رستم، كوزة 

ي حسن قبائي خريد، حسين سبوئي شكست، محمد بازيئي درآورد، علي دليريئ

اي، او رفته است، ما ام، تو خواندهاي آورد، من نوشتهبروز داد، احمد كوزه

به او  اند، بايد بيائي، كشتي ايتاليائي، خوبستهايد، ايشان شنيدايم، شما گفتهمانده

 اي.اي، مالطهبگوئي، يك زانوئي، تو اهل ساريئي، خيوه

 شناسم: يكي موردي است كه انسان يك كتابدو استثنا در اين قاعده مي

خواهد منتشر كند، و ديگر در الخط قديمش ميقديمي را به همان شيوة رسم

ر ثل عمداده يا به شكل خاصي متداول شده باشد ممورد كلماتي كه تغيير صورت 

الدين خيوقي، بن سهالن ساوي، سلمان ساوجي، تاجر انزليجي، نمسجي، شهاب

ندگي ثل بسنائي غزنوي، نويسندة فرانسوي، پيغمبر مكي، سورة مدني، و الفاظي م

 و جملگي و فعلگي.
 آبان ماه 4انقره، 

     مجتبي مينوي
 

 
 


