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  1391بهار و تابستان  ـ  ششم هشمار، )پژوهشيـ  علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(زبان و ادبيات عربي  همجل
  
  )دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات عربي دانشيار( حسن عبدالهيدكتر 

  

آن در عربي و فارسي الف و نگارشِ ماهيت  

  چكيده

 ؛وجـود دارد  غـاير دو ديـدگاه م  بارهدراين يا دو حرف؟هستند  همزه و الف يك حرف
سه يكي از  االف بديگرآنكه . دانندحرف مي 29و بعضي  28برخي حروف الفباي عربي را 

شود، الف گاهي نوشته مي ها،جز اين. »هٰوصل«، »ٰرمي«، »دعا«: شودنوشته مي و ،ي، ا هنشان
 مجمـوعِ ايـن مسـائل   . شودميشود، ولي نوشته نو گاهي خوانده مي ،شودولي خوانده نمي

نويسـند،  كه بـه هـردو زبـان عربـي و فارسـي مـي      ويژه كسانيبه ،باعث شده كه نويسندگان
  .رو شوندبهبا مشكالتي رو داركلمات الفدرهنگام نوشتن 

دستيابي به اهداف زير نگـارش  و نيز براي  راي طرح اين مسائل موردمناقشهاين مقاله ب
  :يافته است

  .ماهيت الف و جايگاه آن در ميان حروف الفباي عربي ردنك روشن. 1
هاي معتبر صـرف  با استناد به كتاب، الخط صحيح الف در عربي و فارسيتبيين رسم. 2

  .نگارش اديبان و نويسندگان توانا هو نيز با تكيه بر شيو ،عربي و فارسي ، اماليو نحو
ن جامع و كامل بودن فراگيري آن نيز اي كه در عيگونهبه ،تدوين و تنظيم قواعد الف. 3

و نيز تبيين موارد اشتراك و اختالف نگـارش الـف در عربـي و فارسـي بـراي       ،آسان باشد
  . نويسندهردو زبان مي هكساني كه ب
  . فارسي، الفبانگارش، عربي،  همزه، الخط، الف،رسم: ها واژهكليد
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  مقدمه

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، : نـد از اها عبارتمتصا. مصوت وجود دارد 6صامت و  28در زبان عربي 
ـارت  و مصوت، ل، م، ن، ه، و، ي ك، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ـا عب سـه  : از نـد اه

هكشيده، كسر هيعني فتح ،و سه مصوت بلند ،)پيش =( و ضمه) زير =( ، كسره)زبر =( فتحه مصوت كوتاه 
                                                                 .               كشيده هكشيده و ضم

ـا   ،، چـون آيـد بـه تلفـظ درنمـي   بدون صامت  نيزمصوت ؛ تلفظ صامت بدون مصوت ممكن نيست ت
گيـرد،  مصوت هرگز در اول كلمه قـرار نمـي   دليل،همينبه ؛مصوت محملي نخواهد داشت ،صامتي نباشد
   .را ادا كرد مصوتبشود تا بايد صامتي باشد  زيرا نخست

بـراي   ،هاي بلنـد مصوت درمورد .شوندهاي كوتاه در نوشتن با حركات ـَـــِـــُ نشان داده ميمصوت 
ـان كشيده از  هو براي كسر ،»كَتَبوا« در و شود، مثلِاستفاده مي» اوو« حرف صامت هنشان كشيده از هضم  هنش

- يك صامت همايندهم ن ،هركدام ،ي و و، ؛ بنابراين»عالَمين«در يشود، مثل استفاده مي» اءي«حرف صامت 

گاهي از  ،شوداستفاده مي اكشيده گاهي از عالمت  هبراي نشان دادن فتح اما .يك مصوت همايندند و هم نا
  .»هٰوصل«و » رمي«، »دعا«  در، مثالًوو گاهي از  ي

اطـالق   نيز بر آن »الف«و عنوان  شناسيممي »كشيده هفتح«عنوان  اآيا آنچه ب :حال، پرسشِ ما اين است
ـارت به ؟شودنشان داده مي ء، ئ، ؤ، أاشكال  ابهمزه است كه، بنابر موقعيت، شود غير از مي ـا   ،ديگـر عب آي

در شود و هاي مختلف ظاهر ميشكلند يا يك حرف كه بهاكشيده در الفباي عربي دو حرف ههمزه و فتح
قبـول، نخسـت   اي درسـت و قابـل  براي دستيابي به نتيجـه  ،اين نوشتار اسم آن الف است؟ در هر صورت

ـتن  هشود و درنهايت با ذكر ادلطرفين دعوا مطرح مي هسپس ادل ؛گيردالف مورد بررسي قرار مي هپيشين  دمس
ـارش آن   هشيودر الفباي عربي روشن شد، به  الفو جايگاه  ،پس از آنكه ماهيت .شودبرتر بيان مي قولِ نگ
  .شودعربي و فارسي پرداخته ميدر 

  الف هپيشين

ـامت    هايي كه از خطوط عربي بهها و نوشتهترين كتيبهدر قديمي دست ما رسيده، فقـط از حـروف ص
 هـم  يك صامت بر كه ،ي عالمتبار، نخستين. حركت و عالمتييچ از ه بدون استفاده است، استفاده شده
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 ههم كه نشان و عالمت. كار گرفته شدبهيا مصوت بلند كسره كشيده  هبراي نشان دادن كسر ،كردداللت مي
ـين  سال. كار گرفته شدكشيده به همصوت بلند ضمه يا همان ضميك صامت بود براي نشان دادن  ها بر هم

ـيده و كسـر   هكشيده، فتح هضمه، كسره، فتحه، ضم= ( منوال گذشت و ازميان شش مصوت ـيده  هكش ) كش
هرا براي نشان دادن فتح ا كشيده داراي عالمت بودند، تااينكه عالمت هكسركشيده و  هضم تنها دو مصوت 

  توضيح بيشتر اينكه . كار گرفتندبه همكشيده 
صوت صامتي است كه در  هدهندكه اولين حرف از حروف ابجدي سامي است، نشان) ا(عالمت الف 

ر كه يكي از فروع كتابت آرامي است، متأخ )1(گفته شد، ولي در كتابت نبطي» همزه«لغت عربي بعدها به آن 
- كار بردند، و كتابت عربي كه درخدمت نوشتن وحي و نسـخه بلند به هاين عالمت را براي نشان دادن فتح

- برداري مصاحف عثماني قرار گرفت از همان خط منشعب شده و لذا كتابت عربي هم اين استعمال را بـه 

شد، ولي در كار برده ميبلند تنها در آخر كلمه به همت براي فتحالبته در اين كتابت نبطي، اين عال. ارث برد
ـيوه  ازآنجاكه . كار گرفته شدبلند حتي در وسط كلمات هم به هكتابت عربي عالمت الف در اشاره به فتح ش

ـار    هنويسندگان در اثبات عالمت الف جهت اشاره به فتح ـاني ك بلند در وسط كلمات، نسبت به رسم عثم
ها آسان نبود كه اين عالمت را به تمام حاالت كلمه تعميم دهنـد و صـورت   آن ايبر از اين رو ،داي بوتازه

ـين به. شد فراموش كنندبلند نوشته نمي هها عالمت فتحقديمي هجاي كلمات را كه در آن جهـت ايـن   هم
لنـد وسـطي   ب هكلماتي كـه فتحـ   هنخست شامل هم هشد؛ يعني، در مرحلتدريج وارد كتابت ميهاستخدام ب

نوشتند و در بعضي ديگـر حـذف   شد، و نويسندگان در بعضي از كلمات آن را ميها بود، نمي جزئي از آن
ـان   بلند مـي  هعنوان عالمت فتحكردند، حتي يك كلمه را در بعضي موارد با اثبات الف بهمي ـتند و هم نوش

ـاره بـه فتحـ    هسان قاعـد آوردند، و بدينكلمات را در بعضي از موارد بدون الف مي بلنـد وسـطي، در    هاش
رو  از ايـن كار گرفتند استقرار نيافته بود، و كريم به قرآندوراني كه اصحاب پيامبر كتابت عربي را در نوشتن 

ـان رسم عثماني ويژگي ـات    هدهنـد هاي همين مرحله را داشت و بعضي از كلمات نش روش جديـد در اثب
ـته   ههمان روش قديم و بدون عالمت فتحبلند وسطي بود و بعضي ديگر به هعالمت فتح بلند وسطي نوش

  .)275- 274: 1376قدوري الحمد، (شد مي
 قـرآن هاي عربـي و ازجملـه   صدر اسالم نوشته هكه در دو سه ده يادآور شددرمورد ساير عاليم بايد 

ه در حفظ آوري كشگفت هبا ذوق سليم و حافظ ،هاعرب ؛هنوز خالي از هرگونه نقطه و عالمت كوتاه بود
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ـا  . داشـت را سپردند و نوشته حكم تذكر خاطر ميچيز را بهخاطر سپردن مسائل داشتند، همههو ب  تشـرف ب
تااينكـه از ابواألسـود    ،م پيـدا شـد  ي، نياز فراواني به عالقرآنها به خواندن اشتياق آن ها به اسالم وغيرعرب

: 1362 راميار،. (خصوص برداشتگام را دراين گذاري كند و او اولينرا عالمت قرآن دؤلي خواسته شد كه
  :اي برگزيد و بدو گفتوي نويسنده ؛)532

حرفـي  وقتي من دو لب خود را به. مصحف را بگير و رنگي كه مخالف با رنگ سياه باشد انتخاب كن
هاي خود را فروآوردم يـك نقطـه   و چون لب) جاي فتحهبه(گشايم يك نقطه درباالي آن حرف بگذار مي

- به(ميان حرف بگذار و آنگاه كه هردو لب را به هم چسباندم، نقطه را به) جاي كسرهبه(رزير آن قرار داده د
آرامي شروع به خواندن كرد و را به قرآنسپس . و عالمت سكون را گويا دو نقطه قرار داده بود) جاي ضمه

- د ابواألسود در آن تجديدنظر مـي كرهروقت كه نويسنده صفحه را تمام مي. گذاشتنويسنده نيز نقطه مي

  ).534 :همان(گذاري شد ، اعرابقرآن هگونه كار خود را ادامه داد تا همبدين. نمود
ـابه    عاصـم بـه نقطـه   بن بعد از ابواألسود شاگردش نصر همـت  ...)  ث، ت، ب(گـذاري حـروف مش

گـذاري  ها را نقطـه كسي است كه مصحفعاصم اولنصر بن«: گويدمي األمصارجاحظ در كتاب . گماشت
   .)10: 1414؛ مامو، 14: 1986الخطيب،  محمد(» گفتندكرده و به او نصرالحروف مي

عالئـم  ) 174 .م(احمد فراهيـدي  گذاري برهمين منوال ادامه داشت تااينكه خليل بنسال عالمتساليانِ
داد ايـن بـود كـه     خصوص انجامدراين او يكي ديگر از كارهاي اساسي ديگري كه .جديدي را وضع كرد

، آنچه رايج و شناخته شده را وضع كندعالمت  اينكه خليل اينتا قبل از . را وضع كرد) ء= (عالمت همزه 
همزه بود  هگفتند و هم نشانعنوان اولين حرف از حروف الفباي عربي به آن الف ميهبود كه ب ابود عالمت 

اولين حرف از حروف الفباي عربي  بهاسم الف را كه  ،خود اختراعِ پس از ،خليل. كشيده هفتح هو هم نشان
صـورت رأس  كشيده نهاد و اولين حرف از حروف الفباي عربي را همزه ناميد كه به هد بر فتحشاطالق مي

- اين عمل خليـل آن . ء، ئ، ؤ، أ: شدظاهر مي ي، و، ايكي از حروف  هپايه و گاه برپايكوچك گاه بي عينِ

ـاد كـه بعضـي از       ي شناسعلماي زبان چنان دربين برخي بزرگان ـا افت و دانشمندان علم صـرف و نحـو ج
  :دنكنذكر مي ،ترتيب زيربه ،حرف 29حروف الفباي عربي را ) 180 .م(بزرگاني همچون سيبويه 

ـين  )خ= (، خاء )ح= (، حاء )ع= (، عين )ه= (هاء ، )أ= (همزه  ـاء  )غ= (، غ ـاف  )ف= (، ف ، )ك= (، ك
ـاء  )د= (، دال )ط= (، طاء )ن= (، نون )ر= (، راء )ل= (، الم )ش= (، شين )ج= (، جيم )ض= (ضاد  = (، ت
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ـاء  )ف= (، فاء )ث= (، ثاء )ذ= (، ذال )ظ= (، ظاء )س= (، سين )ز= (، زاي )ص= (، صاد )ت ، )ب= (، ب
  ).و= (، واو )ا= (، الف )ي= (، ياء )م= (ميم 

ـاي حلـق شـروع و بـه      ،رج حروف استمخا مبنايبر ،براساس نظر سيبويه ،ترتيب حروف  كه از انته
  ).26و  25: 1405والي، (شود ها ختم ميلب

نـد  اكشيده يك حرف هبعد است كه اختالف درخصوص اينكه همزه و فتحاحمد بهاز زمان خليل بن 
بلكـه   وگرنه قبل از آن اختالفي دركار نبـوده،  ،شود و هنوز هم اين اختالف ادامه دارديا دو حرف آغاز مي

يك مصوت، الف نيز بـراي هـردو    هيك صامت بود و هم نشان ههركدام هم نشان »ي«و  »و«طور كه همان
ـان    عنوان همزه ميحرف صامتي كه امروزه به هشد؛ يعني، هم نشانكار گرفته ميبه ـيم بـود و هـم نش  هشناس

  .كشيده همصوت فتح

  الف ادله يك حرف بودن همزه و

برخـي از   ؛از الف همزه اراده شده است ،يقيناً ،كند در موارديرد كه اثبات مياي وجود داشواهد و ادله
              ند ازااين ادله عبارت

ـثالً دارد هريك از حروف الفباي عربي همچون هرچيز ديگر يك اسم و يك مسما. 1     مسـماي   ،؛ م
، خ، ث، ت، باز  نداعبارت ترتيب،ه، ب»ياء«، »واو«، »كاف«، »صاد«، »سين«، »خاء«، »ثاء«، »تاء«، »باء«حروف 

- مسـماي آن  هدهندشود حرف اول اسامي اين حروف نشانگونه كه مالحظه ميهمان. ي، و، ك، ص، س

است كه در  بيابد همان عنوان مسماي اين حرف ظهور ميدر نوشتن به »باء«هاست، مثالً آنچه از حرف 
اگر الف هم تابع اين قاعـده باشـد حـرف اول آن     ؛ودشظاهر مي» كتب«و » صبر«، »بصر«كلماتي همچون 

ـاوي     چيزي است كه امروزه آن را همزه ميهمان ـاي عربـي مس خوانند؛ يعني، الف در رديف حـروف الفب
  ).10: 1408بديع يعقوب، (است با همزه 

شكل فعلـي آن مرتـب كنـد، ترتيـب حـروف نـزد       عاصم ليثي حروف را بهبن قبل از آنكه نصر .2   
ـيس  (بوده است  »غضَظ«و  »ثَخَذ«، »قَرَشَت«، »سعفص«، »كَلَمن«، »حطّي«، »هوز«، »أبجد«شكل ها به سامي ان

ـيده   هعنـوان فتحـ  شود در حروف ابجدي چيزي بـه گونه كه مالحظه ميهمان. )1: 1367و همكاران،  كش
و بعـدها بـر آن اسـم     عنوان اولين حرف ذكر شدهمطرح نيست، بلكه آنچه هست همان همزه است كه به
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  .نداهالف نهاد
صـورت  بـه ) مفتوح، مضموم و مكسور= (ها حالت هاي با همزه آغاز شود، همزه در هموقتي كلمه. 3

ـاهنگي در كتابـت دليـل بـر     ). 10: 1408بديع يعقوب، ( »صبعأَ«، »إِثمد«، »بلُمأُ«: شودالف نوشته مي اين هم
  .ستا دويكي بودن اين

ـامل   ،الغيـر كند كه الف همان همزه است واين گروه اثبات مي هشود ادلمالحظه ميگونه كه همان و ش
ـين آنچـه همـزه و آنچـه الـف      حال ؛شودكشيده نمي هفتح  هفتحـ (آنكه اين گروه يقيناً معتقدند كه امروزه ب

  :اندگونه پاسخ دادهگويي به اين اشكال اين. هايي هستشود، تفاوتشمرده مي) كشيده
اگر الف ساكن باشد و صدا كشيده شـود، مخـرج آن از وسـط    . »يابس«و  »لين«: ر دو قسم استالف ب

شود، ولـي اگـر الـف مقطـع     نيز گفته مي »هاوي«الف لين است و به آن حرف  ،صورتايندر ؛حلق است
 ،صورتدراين ؛مخرج آن از آغاز سينه است] چه ساكن باشد و چه متحرك يعني صدا كشيده نشود،[باشد 

ـانگي مخـرج ايـن دو نـوع الـف نيـز نمـي       . شـود نيز گفته مي »همزه«الف يابس است و به آن  توانـد  دوگ
آورند، زيرا در ميان حروف الفبا حرفـي داريـم   حساب ميدو را دو حرف بهمستمسك كساني باشد كه اين

است كه  »نون« آيد و آن حرفشمار نميكند، ولي دو حرف بهكه در دو حالت متفاوت مخرج آن فرق مي
شود، ولي در هـردو حالـت يـك    خالص خوانده مي هبا غنّه و درحالت متحرك بدون غّنسكون درحالت 

  ).همان(حرف است نه دو حرف 

  الف دو حرف بودن همزه و هادل

 هابنابر آن هايي وجود دارد كهالف تفاوت بين همزه و: گويددر مقابل قول اول قولي ديگر است كه مي
  : هاستاين تفاوت هازجمل ؛دو را يك حرف دانستاينشود نمي

آيد و هم در وسـط و هـم در   هم در اول كلمه مي روي،هميناز ؛پذيردهمزه حركات مختلف را مي. 1
  .گيرددر اول كلمه قرار نمي رويهمينازپذيرد و ولي الف حركت نمي ،»قَرَأ«، »سألَ«، »أخَذَ«: آخر، مانند

شود، چـون  امت است و مخرج نطقي آن انتهاي حلق است و بازحمت ادا ميهمزه يك عالمت ص. 2
 هدهد، ولي الف يك مصوت بلند است كه همان فتحهنگام تلفظ آن انگار حالت تهوع به انسان دست ميبه

  ). 5: 1422؛ شرتوني، همان. (گويندكشيده باشد و مخرج آن وسط حلق است و به آن حرف هاوي مي
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 مصـوت  كمـك بـه  نيزساكن  هاست كه براي تلفظ آن نياز به مصوت است؛ حتي همزهمزه صامتي . 3
أس« ههمزه در كلم ،مثالً ؛شودخود خوانده مي ماقبلِ حرفقرار  »راء« بركمك مصوت كوتاه فتحه كه به» ر

- آندر ،)راس= (صورت الـف درآوريـم   ساكن را مخفّف كنيم و به هاگر اين همز ،شود ودارد، خوانده مي
ساكن غير  هآن است كه همز هدهندكند و اين نشانتلفظ آن با حالتي كه مخفّف نشده بود فرق مي ،صورت

 ،خـود  ،شـود، ولـي الـف   مصوت حرف ماقبل خود خوانـده مـي   كمكساكن با هاز الف است، چون همز
  .استبراي حرف ماقبل  يمصوت
ـا بـدل از    )2(رودكار نميهعنوان حرف اصلي بالف در اسامي معرب و افعال، هرگز به. 4  »واو«، بلكـه ي

ـال « الف ،مثالً ؛،استو در مواردي هم زايد  ،ديگر ييا بدل از حرف »ياء«است يا بدل از  ، و »واو«بـدل از  » ق
ـاً    ،زايد است» شاعر«و الف  »همزه«بدل از » سأر«، و الف »ياء«بدل از » باع« الف  ،اما همـزه در كلمـه، غالب

يا بدل  »ياء«يا  »واو«ممكن است بدل از  نيز؛ گاهي »قَرَأَ«و » سأَلَ«، »أَخَذَ«د همزه در حرف اصلي است، مانن
ـاء «كه بدل از » بناء« ههمز ،است »واو«كه بدل از » سماء« ههمز ديگر باشد، مثلِ ياز حرف  هاسـت و همـز   »ي

هم قلـب   »هاء«ف شده و قلب به ال »واو«در آن است كه » موه«است، چون اصل آن  »هاء«كه بدل از » ماء«
ـبان،  .ك .ر( نمايـد رخ مي )»أًمواه«(=  شجمع مكسر و صورت اصلي آن در ،به همزه ؛ 256 /4 :1363 ص

  ).44 و 24و  12 و 11: 1408بديع يعقوب 
ـاوت   هحتي شكل همز ؛نوشتن، شكل همزه با شكل الف متفاوت است در. 5 اول كلمه هم با الف متف
 اگـر و  ،»مأُ«و » بأَ« گيرد، مثـلِ روي الف عالمت عين كوچك قرار مي اشد،بمضموم يا مفتوح  اگر ؛است

ـين   هدر همز. »إِعراب« گيرد، مثلِعالمت عين كوچك قرار مي الفزير  باشدمكسور  وسط كلمه عالمت ع
» سئم«مثل  ،»اءي«يا بر كرسي » سؤال« ، مثلِ»واو«يا بر كرسي » سأَلَ« نشيند، مثلِكوچك يا بر كرسي الف مي

حال آوردن رأس عين كوچـك ضـروري   براي نوشتن همزه درهمه ،؛ بنابراين»تساءل« يا بدون كرسي، مثلِ
ـتفاده    هكه در نوشتن همزدرصورتي ،البته ).12 :همان( است اول كلمه از حركات فتحه يا ضمه يا كسـره اس

تـوان  را مي» إِبن«و » أُم«و  »أَمرَ« كلمات ،شود، جايز است عالمت رأس عين كوچك حذف شود؛ بنابراين
گونه موارد چون مشخص است كه حرف اول همزه است، نه دراين. نوشت» ابن«و » اُم«و » اَمرَ« صورتبه

 هو اگـر ايـن عالمـت را از همـز    . كننـد سهولت كتابت عالمت رأس عين كوچك را حذف مي رايالف، ب
را ) صــ = ( كنند و احياناً عالمت صاد كوچـك حذف ميگيرد، كه دراثناي كالم قرار ميهنگامي نيز،وصل 
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مثل اين است كه ،شود چون خوانده نمي ،وصل دراثناي كالم هاين است كه همزراي ب ،گذارندروي آن مي
يا با صداي حركت ) متحرك ههمز= ( شوداصالً نيست، زيرا همزه يا با صداي حركت خودش خوانده مي

الـف را   حالـت شود، گويي چون خوانده نمي ،وصل دراثناي كالم هزو هم) ساكن ههمز= ( حرف ماقبلش
- شود، ولي خوانـده نمـي  هاي الف هم اين است كه در مواردي نوشته مييكي از ويژگي زيراگرفته است، 

  .شودشود، ولي خوانده نميكه نوشته مي ،»ضربوا« هكلم شود، مثل الف در
ـامالً  هاي قواهاي صرفي و نحوي و كتابدر كتاب. 6 عد امالي عربي مباحث مربوط به همزه و الف ك

  :شودمثالً در موضوع همزه مباحث زير مطرح مي. ندابا هم متفاوت
، ؤ، ئ، أ: شوداشكال مختلف نوشته ميكه همزه بهاي است، چرانگارش همزه كه بحث نسبتاً پيچيده - 

  .»دعاء«، »جرُؤَ«، »قُرئَ«، »أخَذَ« ، مثالً درء
  .و تسهيل همزهتخفيف  - 
  .قطع هوصل و همز ههمز - 

  :قبيل مطرح استو در موضوع الف مباحثي ازاين
  .»هالزكو« ،»الفَتَي«، »العصا« مثالً درشود، نوشته ميو ، ي، اسه شكل نگارش الف كه به - 
  .قواعد اعالل الف - 
  .»كتبوا« مثالً در ،شودشود، ولي خوانده نميالفي كه نوشته مي - 
  .»هذا«، »لكن«، »الرحمن«، »اهللا« ثالً درشود، مشود، ولي نوشته نميخوانده مي الفي كه - 

  و بحث مقايسه

طرفين بنگريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كـه هـردو    هالف و ادل هاگر با توجه و دقت بيشتري به پيشين
ند، ولي يك گروه معتقد با هم تفاوت دار اندعنوان همزه و الف مطرحاكنون بههم حروفي كه معتقدندگروه 

ـاهي بـه    دو ايناست تفاوت درحدي نيست كه  - دو حرف محسوب شوند، بلكه الف حرفي اسـت كـه گ

: الف دو نـوع اسـت   ،ديگرعبارتبه ؛شودنوشته مي) الف= (كشيده  هصورت فتحصورت همزه و گاهي به
دو در براينكه ايـن عالوه ،راكهند، چامتفاوت رفگروه ديگر معتقد است كه همزه و الف دو ح .لين و يابس

ند، همزه يك صامت است و الف يك مصوت و هركس اندكي آشنايي با زبان عربي داشته امخرج متفاوت
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  هركدام از ايـن  دليل،همينبه ؛فهمدچيزي است كه از همزه ميفهمد غير از آنباشد آنچه از حرف الف مي
ـا يكـديگر         هاهاي صرفي و نحوي و اماليي بحثدو در كتاب ـامالً ب ي مربـوط بـه خـود را دارنـد كـه ك

  .ندا متفاوت
ـاي  بر فـرق عالوه ،شمار آيند، زيرابهتر است امروزه همزه و الف دو حرف به كه برآن استنگارنده   ه

ـايي در آمـوزش و   يكي دانستن همزه و الف باعث بـروز دشـواري   ، دو گفته شدكه براي اين اياساسي ه
هاي صرفي و نحوي در كتاب ،كه گذشتهمچنان ،دو حرف ود، چون هركدام از اينشفراگيري آن نيز مي

مخصوص به خـود را   هاند و هركدام مباحث پيچيدو اماليي جداگانه و كامالً مستقل موردبحث قرار گرفته
گوينـد  كساني كه مي هادلبراين، عالوه. افزايدمي مباحث نايدو بر دشواري و پيچيدگي دارند و اختالط اين

 ها فقط براي زماني كه هنوز خليـل رسد، زيرا دليل اول و دوم آننظر ميهمزه و الف يكي است ضعيف به
چون نگارش همزه در  ،ها هم نادرست استاحمد همزه را وضع نكرده بود كارآيي دارد و دليل سوم آنبن

- الـف بـه   اينكه خودنه ،همزه است آغاز كلمه، الف كرسيِ هدر همز ؛كندآغاز كلمه با نگارش الف فرق مي

ـا آنچـه   البته از اين نكته هم نبايد غفلت ورزيد كه آنچه امروزه از الف فهميده مي. تنهايي همزه باشد شود ب
خليل، الف به دومنظور به  قبل از وضعِ .شد كامالً متفاوت استقبل از وضع همزه توسط خليل فهميده مي

حروف  حتي در آغاز وضعِ ؛كشيده هاي براي فتحراي همزه بود و هم نشانهاي بشد؛ هم نشانهكار گرفته مي
- هيچ) كشيده هفتح( ناميم و براي الفي بود كه آن را امروزه همزه ميحرفها الف فقط اسم الفبا براي مدت

 هاي مربوط به ماقبل خليـل بـه حـرف الـف    چنانچه در نوشته ،شد؛ بنابراينكار گرفته نميگونه عالمتي به
و هم الف، يا اينكـه فقـط همـزه اراده شـده     باشد از آن هم همزه اراده شده  كه ممكن است ،برخورد كنيم

  .باشد

  جايگاه همزه و الف در رديف حروف الفبا

ـيده  هاگر همزه و فتحـ  ،شود كهبا توجه به آنچه گفته شد، اين سؤال مطرح مي ـاً دو  ) الـف = ( كش واقع
انـد همـزه   برخي در پاسخ گفته حرف در رديف حروف الفبا كجاست؟ ند، جايگاه هريك از اين دواحرف

ـين    ) الف= (كشيده  هاولين حرف از حروف الفباي عربي است، ولي جايگاه فتح ـا ب در رديف حـروف الفب
در پاسخ بـه  اما  .شودخوانده مي »الف- الم«صورت شود و بهنوشته مي» ال«شكل كه به ،است »ياء«و  »واو«
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ـته و اسـم آن را الم  » ال«آورده و آن را بـه شـكل    »الم«) الـف = (كشيده  هاز فتح چرا قبل اينكه الـف  - نوش
شـود، الزم  ازآنجاكه الف يك مصوت است و مصوت هم بدون صامت خوانده نمي ،اندگفته نيزاند گذاشته

آوريم الم را ميقبل از آن حرف  دليلهمينبه ؛است كه قبل از آن صامتي قرار گيرد تا بشود آن را تلفظ كرد
چون براي  ،انددر جواب گفته ؟آوريماما چرا قبل از آن حرف ديگري نمي .نويسيممي» ال«شكل به آن را و

براي خوانـدن الـف    متقابالً ،... و »الجبل«، »القمر« ثالً درشود، متعريف از الف كمك گرفته مي خواندن المِ
  .)156: 1380يمين، (شود از الم كمك گرفته مي نيز

» أل«حرف تعريف بنابر قولي  ،اوالً ،اشكال نيست، زيرا مقاله معتقد است كه اين پاسخ خالي از هنويسند
آنچـه   ،اينكه حرف تعريف فقط الم باشـد فرضاب ،ثانياً ؛)177 /1 :1364ابن عقيل، . ك. ر(است نه الم تنها، 

  .كشيده هشود همزه است نه فتحقبل از آن آورده مي
 صورتبناميم و آن را به »فال«كشيده را در رديف حروف الفباء  هن سخن اين باشد كه فتحشايد بهتري

گذاشتند و از نويسندگان معاصر هم  »الف«بنويسيم، چراكه از گذشتگان بزرگاني همچون سيبوبه نام آن را  ا
ـال  ،بنابراين .دالف مطرح كرده باش- الف، بحثي را با عنوان الم از جاي بحثبه ،يابيم كهكسي را نمي - درح

. حرف است كه حرف اول آن همزه است و حرف ماقبل آخر الف اسـت  29حاضر حروف الفباي عربي 
  :ترتيب از اين قرار استاسامي و مسماهاي اين حروف به

ـاء  )ح= (، حاء )ج= (، جيم )ث= (، ثاء )ت= (، تاء )ب= (، باء )أ= (همزه  ، ذال )د= (، دال )خ= (، خ
= (، ظاء )ط= (، طاء )ض= (، ضاد )ص= (، صاد )ش= (، شين )س= (، سين )ز= ( ء، زا)ر= (، راء )ذ= (

، هاء )ن= (، نون )م(= ، ميم )ل= (، الم )ك= (، كاف )ق= (، قاف )ف= (، فاء )غ= (، غين )ع= (، عين )ظ
  ).ي= (، ياء )ا= (، الف )و= (، واو )ه= (

ـيو  الف غير از همزه است،  اكنون كه ماهيت الف روشن شد و معلوم شد كه ـارش آن مـي   هبـه ش - نگ

الف  براين،عالوه. »هصلو«، »رمي«، »دعا«: نوشته شود و، ي، اسه شكل يكي از  بهممكن است الف  .پردازيم
شود، شود، ولي نوشته نميو گاهي خوانده مي» كتبوا«در فعل  مثالً ،شودشود و خوانده نميگاهي نوشته مي

اي تنظيم گونهاين نوشتار قواعد مربوط به نگارش الف در عربي و فارسي به هدر ادام. »ءهؤال« هدر كلم ثالًم
  .كندزبانان آسان ميزبانان و فارسيكه به كارگيري صحيح آن را براي عربي استو تنقيح شده 
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  نگارش الف 

ـايز  شود، چون الف ساكن است و ابتدابهكار گرفته نميالف در آغاز كلمات عربي هرگز به ساكن هم ج
الف مياني هميشه به صـورت ممـدود    .شودكارگيري آن به ميان و پايان كلمه منحصر ميبنابراين به ؛نيست

، شودصورت مقصور نوشته مي؛ حتي الف پاياني كه به»إستغفار«و » ايمان«، »قال«شود، مانند الف نوشته مي
شـود،  صورت ممدود نوشته مـي درحكم يك كلمه شوند، بهاسم و ضمير شود و  ضمير آوردهش بعد اگر

كه بعد از آن ضـمير واقـع   شود، ولي هنگاميصورت مقصور نوشته ميتنهايي الف آن بهكه به» مولي«مانند 
ـاهي    ). 155: 1414مامو، (» موالك«، »موالي«، »مواله«: شودصورت ممدود نوشته ميشود به ـاني گ الـف پاي

نگارش آن به هـردو صـورت    نيزدر مواردي  شود؛نوشته ميصورت مقصور صورت ممدود و گاهي بهبه
  .جايز است

  :شودصورت مقصور نوشته ميالف پاياني در موارد زير به - الف
، »األسي«، »شَوي«، »سقَي«، »بكَي« :باشد »ياء«حرفي مختوم به الفي كه اصل آن در افعال و اسامي سه. 1

  »الغنَي«، »ديالرَّ«
  :توان شناختهاي زير مييكي از راه ااصل الف را در آخر فعل ثالثي مجرد ب 
  »يبني« »بنَي« ،»يبكي« »بكَي«، »يسمو« »سما«، »يبدو« »بدا« :با ساختن فعل مضارع -  
  »سقَيت« »سقَي« ،»رويت« »روي«، »تعدو« »عدا«، »دنَوت« »دنا« :با افزودن ضمير رفع متصل به فعل -  
  .)49: 1380يمين، ( »الهدي« »هدي« ،»السقْي« »سقَي«، »العدو« »عدا«، »الدنُو« »دنا«: با ساختن مصدر -  

هاي يكي از روش يا براي پي بردن به اصل الف در اسم ثالثي مجرد يا بايد به كتاب لغت مراجعه كرد
  :كار گرفترا به زير

  »القفاوان« »القفا«و  »الفَتيان« »الفَتَي«: مثني كردن اسم - 
  »المهوات« »المها«و  »الرحيات« »الرَّحي«: »ات«جمع با  - 
  »القَريه« »القُري«و  »هالرَّبو« »الرُّبي«: مفرد كردن اسم - 
ـان ( »عشْواء« »عشا«و  »لَمياء« »لَمي«: اشتقاق صفت مؤنث از آن -  ـامو،  66 :هم ، محمـد  159: 1414؛ م

  ).82: 1986الخطيب، 
بوده و بايد  »ياء«ها يقيناً هاي زير باشند اصل الف در آنهايي كه داراي يكي از ويژگيها و فعلالبته اسم
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  :صورت مقصور نوشته شوندبه
   »عوي«، »كوي«، »شوي«، »طوي«، »وقي«، »وعي«: ها واو باشدالفعل آنفاءالفعل يا عين - 
  .است »واوي« ئاًاستثنا» أال«مورد تنها فعل دراين. »أني«، »أتي«، »أبي«: ها همزه باشدفاءالفعل آن - 
، »فـأي «، »شـأي «، »سـأي «، »دأي«، »بـأي « از اين قاعده شش فعلِ. »رأي«: ها همزه باشدالفعل آنعين - 

 ،باوجوداين ،؛ اما»يايي«صورت اند هم بهآمده »واوي«صورت ، چون اين كلمات هم بها هستندمستثن» مأي«
ـا  صورت ممدود جايز نيست، زيرا اگر الـف در آن اجتماع مثلين نوشتن الف به دليلدر اين شش كلمه به ه

ـان ( »مأا«، »فأا«، »شأا«، »سأا«، »دأا«، »بأا« :شودگونه ميها اينه شود، شكل آنتصورت ممدود نوشبه  ،)85: هم
  .كه خوشايند نيست

ـتم شـد   »ياء«به الف غيرمسبوق به  دارند وبيش از سه حرف  اي كهو اسامي عربيدر افعال . 2 : انـد هخ
صـورت ممـدود   باشـد، بـه   »ياء«اگر الف مسبوق به  ،؛ اما»العذاري«، »المغزَي«، »يدعي«، »أغزَي« ،»إشْتَرَي«

اسـم علـم    »دنيـي «و » يحيـي «ه همچون مگراينك ،»البقايا«، »الزوايا«، »العليا«، »ألمحيا«، »أحيا«: شودنوشته مي
ـتباه نشـود    صورت مقصور نوشته ميصورت بهكه دراين ،باشد ـا صـفت اش ـابوري،  ( )3(شود تا با فعل ي نيش

  ). 159 و 157: 1414؛ مامو، 66: 1380؛ يمين، 230: 1363
  :شودصورت ممدود نوشته ميالف پاياني در موارد زير به - ب
  »القفا«، »العصا«، »بدا«، »دعا«: باشد »واو«حرفي مختوم به الفي كه اصل آن ههاي سها و اسمدر فعل. 1
ـتند ا فقط چهار حرف از اين قاعده مستثن. »اإّل«، »أال«، »أما«، »ال«، »ما«: در حروف.2 ، »علـي «، »إلـي «: هس

  .»حتّي« ،»بلَي«
ـتثن   .»زليخا«، »يافا«، »لوقا«، »أمريكا«، »إيطاليا«: هاي اعجميدر اسم. 3 ـتند  ااز اين قاعده پنج اسـم مس : هس

را باآنكه اعجمي است، بيشتر نويسندگان » موسيقا« هالبته كلم ؛»متّي« ،»عيسي«، »كسري« ،»بخاري«، »موسي«
ـابق اصـل،   را برخي »متّي« همو كل) 67: 1380يمين، (» موسيقي«: نويسندبا الف مقصور مي - يعنـي بـه   مط

  ).162/ 2 :ق 1388 غالييني،( »متّا«: نويسندمي ،صورت ممدود
، »مَتـي « از اين قاعده پنج اسـم  .»هذا«، »ماذا«، »هنا«، »أنا«: )4(ها الزم باشدهاي مبني كه بناي آناسم در. 4

ـتثن ) »اّلـذين «معني اسم موصول به( »األلي« ،)»أُوالء«معني اسم اشاره به( »أُولَي« ،»أنّي« ،»لدي« ـتند   ا، مس هس
  ).72: 1986؛ محمد الخطيب، 157: 1414مامو، (
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ـاء « همچون هاي ممدوديكه اسمدرصورتي. 5 ـا    » الجـدعاء «و » البيض ـاتي  در مقصـور شـوند و ي كلم
- همزه به حرف مد تبديل شود، الف بـه  تسهيل صورت پذيرد و» ملتجأ«، »ملجأ«، »تجزأ«، »توضّأ«همچون 

 /2 :ق 1388 غاليينـي، ( »ملتجا«، »ملجا«، »تجزّا«، »توضّا«، »الجدعا«، »البيضا«: شودصورت ممدود نوشته مي
161.(  

ها بـه هـردو صـورت    حرفي مختوم به الف، كلماتي هستند كه اصل آندر ميان افعال و اسامي سه - ج
/ »أثـي «: گونه كلمات به هردو صورت ممدود و مقصور جايز استنوشتن الف در اين است؛ »ياء«و  »واو«
  .»الرحا«/ »الرحي«األسا، «/ »األسي«، »الحصا«/ »الحصي«، »سخا«/ »سخي«، »بعا«/ »بعي«، »أثا«

عـوض از الـف محـذوف باشـد،      اي كه باالي آن عالمت مـد حرف مشدد و همچنين همزه: 1 تذكر
ـارحرفي   »آخـي «و  »آتـي «، »حلّي«، »لبي« كلماتي مانند ،بنابراين ؛شونددو حرف محسوب مي ،هركدام چه

  ). همان(صورت مقصور نوشته شود ها بايد بهآن شوند و الف درمحسوب مي
- نويسند، درحالي-ميصورت ممدود حرفي بههاي سهرا در اسم »واو«ها الف منقلب از ريصب: 2 تذكر

ـا الـف مقصـور مـي    را كه اول آن ايحرفيهاي سهها اسمكه كوفي ـند،  ها مضموم يا مكسور است ب نويس
ـا خـالف قاعـده اسـت    ين عمل كوفيا .باشد »واو«آن هرچند اصل  و  »الخُطـي «، »الّضـحي «، مضـالً در  ه

  ).67: 1380؛ يمين، 161 /2 :همان(اند بيشتر نويسندگان بر مذهب كوفيان رفته ،حال؛ بااين»العدي«
ـار   هم فقط در هشت كلمـه كـه  آن ،مجيد است قرآن هويژ »اوو«صورت نوشتن الف به :3 تذكر در چه

ـار كلمـ  . صورت متفرقه آمده اسـت و در چهار كلمه هم به طور دائميكلمه به ـارت   هچه : نـد از ادائمـي عب
ـا  . شوندواقع شوند با واو نوشته مي] قرآني [اين چهار كلمه در هركجا). ، الربواهالحيو ،ه، الزكوهالصلو( و ام

نـور   هدر سور) همشكو(و ) 28 /18(و كهف ) 52 /6(انعام  هدر سور) هالغدو: (متفرقه عبارتند از هچهار كلم
: 1376 قـدوري الحمـد،  ) (20 /53(نجـم   هدر سور) همنو(و ) 41 /40(غافر  هدر سور) هالنجو(و ) 35 /24(

300(.  
نويسند؛ صورت ممدود ميبه مطابقت مكتوب با ملفوظ، الف را مطلقاًراي ب ،برخي از نحويان: 4 تذكر 

گونـه  اند ايـن و گفته ،»ياء«باشد يا منقلب از  »واو«از  ، منقلبنهكند كه الف سومين حرف باشد يا فرق نمي
ـان اين قول را ابوعلي فارسي آن. شودموجب اشتباه مي كمترنوشتن مطابق قياس است و   شـرح كـه در  چن

، ولي مشهور و شايع نيست و نويسندگان گونه نوشتن آسان استاين. سيد بطليوسي آمده برگزيده استابن
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  ).161 /2 :ق 1388 غالييني،(كنند و مي اندف آن عمل كردهدر قديم و جديد برخال
صـورت  الف در خط فارسي هميشه بـه ـ  ـ ظاهراًنگارش الف در عربي بود، اما   هدربارآنچه گفته شد 

ـته  الف بهد انشود، حتّي در كلمات مقصور عربي كه وارد فارسي شدهممدود نوشته مي صورت ممدود نوش
، »تـوالّ «، »بلوا«، »اعال«صورت را بايد به» مستثني« ،»فتوي«، »تولّي«، »بلوي«، »اعلي«ات كلم ،بنابراين ؛شودمي

ـاران،   73: 1382؛ احمدي گيوي، 87: 1372افشار، (نوشت » مستثنا«، »فتوا« : 1385؛ احمدي گيـوي و همك
25.(  

  :اين قاعده چند استثنا دارد
- كه درپايان ايـن درصورتي ،؛ البته...، »مصطفي«، »مجتبي«، »يمرتض«، »يحيي« :هاي خاص عربياسم. 1

ـاص  اضافه شوند، الف اسم يديگر همصدري يا نسبت يا نكره بيايد، يا اينكه به كلم يگونه اسامي  هاي خ
ـايي «، »مصطفايي«مرتضايي، «: دنشوصورت ممدود نوشته ميعربي به ـايي «، »مجتب ـيم  «، »يحي ـاي كل ، »موس

  .)72: 1382؛ احمدي گيوي، 33: 1387ياحقي و ناصح، ( »عيساي مسيح«، »يحياي برمكي«
ـافه  اسم ـ طبق نظر مشهورـ  چون ،بايد توجه داشت كه :1 تذكر هاي كوچك به نام خانوادگي افراد اض

، »مصطفي اكبري«، »مرتضي ابراهيمي«مورد صادق نيست و بايد بنويسيم اينرباال د هقاعد ،نابراينب د،شونمي
ـيني «، »مصطفاي اكبري«، »مرتضاي ابراهيمي«يم و ننويس» مجتبي حسيني« ـاحقي و ناصـح،   (» مجتباي حس ي

1387 :33.(  
شود نيز نوشته مي» ليال«و  »صغرا«، »كبرا«صورت به» ليلي«و  »صغري«، »كبري«سه اسم خاص  :2 تذكر

  ).25: 1385گيوي و همكاران، (
2 .74: 1382گيوي، مدي اح( »علي«، »الي«، »حتّي« برخي از حروف جرّ عربي، مانند(  
هاي عربي رايج در فارسي بهتر است با همان صورت معمول آن با الـف  ها و تركيببعضي از كلمه. 3

ـالم سـفلي  «، »مـأل اعلـي  «، »الهديبنت«، »منهمستثني«، »اليهمنتهي« :مقصور نوشته شود ، »الهـدي اعـالم «، »ع
، »عليـه مـولي «، »لـه مـدعي «، »لـه موصـي «، »تحصـي التعد و ال«، »طوبي لك«، »المنتهيهسدر«، »بدرالدجي«
گيوي، احمدي ؛ 32: 1387؛ ياحقي و ناصح، 239: 1389سميعي گيالني، (ها و مانند آن »مستوفي«، »متوفّي«

  ).88: 1372؛ افشار، 74: 1382
- لـدي «، »التحقيـق علي«، »الموحدينمولي«: شودصورت مقصور نوشته ميتعريف به» ال«الف قبل از .4
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  ).239: 1389سميعي گيالني، ( »اآلنالي«، »االمكانحتي«، »الورود
  حذف الف

شـود،  يكه الف خوانده ممعنيحذف الف در نگارش واجب است، بدين ،در موارد زير ،خط عربي در
  :شودولي نوشته نمي

1 .ـاء «يا  »تاء«اي وارد شود كه با هرگاه بر اسم اشاره ،تنبيه ي»ها« الف ـاز نشـده   »ه و  »هـذا «: اسـت  آغ
ـان «و  »هاتيـك «: شودتنبيه حذف نمي ي»ها«الف آغاز شود،  »تاء«هرگاه اسم اشاره با  ،اما ؛»هؤالء«  ،و ،»هات

  )84: 1380يمين، ( »ههنا«/ »هاهنا«: اگر با هاء آغاز شود، حذف و اثبات الف هردو جايز است
 »كـذلك «و  »ذلـك «: ست بدان متصـل شـود  دور ا، هرگاه المي كه براي اشاره به»ذا« هالف اسم اشار. 2

  )93: 1414؛ مامو، همان(
« ،»لكـنْ «، »اولئك«، )باشد »أل«كه معرفه به درصورتي( »الرحمن«، »إلهه«، »إله«، »اهللا« كلمات درالف . 3
  .)84: همان( »طه«و  »لكنّ

  :در موارد زير حذف الف جايز است
/ »ها أنتم«، »هأنا«/ »ها أنا«: شودشود كه با همزه آغاز ميهرگاه بر ضميري داخل  ،»ها«حرف تنبيه  در. 1

  )85: همان( »ههنا«/ »هنا ها«: داخل شود» هنا« هتنبيه بر اسم اشار» ها«يا اينكه  ،»هأنتنّ«/ »ها أنتن« ،»هأنتم«
ـان ( »يأيها«/ »يا أيها«: شودهرگاه بعد از آن اسمي بيايد كه با همزه آغاز مي ،»يا«حرف نداي  در. 2 ؛ )هم

د، حذف الف حرف اشاگر بعد از آن الف ب ؛البته اين قاعده مشروط به اين است كه بعد از همزه الف نباشد
  .)150: 1986الخطيب،  محمد( »يا آزر« ،»يا آخر«، »يا آدم«: ندا جايز نيست

ـا ) »ثالثه«= (و يا با اعداد سه باشد كه مفرد يا مثنّا درحالي ،»همائ« هكلم در. 3 تركيـب  ) »هعشـر «= (ده  ت
ـا ؛ »هورق هدفتراً و خمسمائ هإشتريت مائ« :شده باشد ـين «، »مئـون « :آيـد الـف زايـد نمـي    ،در جمـع  ،ام  ،»مئ

  ).121و  100 ،1414، ؛ مامو87: 1380يمين، ( )5(»مئات«
ـارون «، »اسـحق «/ اسـحاق «، »اسـمعيل «/ »اسـماعيل «، »ابـرهيم «/ »ابراهيم« كلمات در. 4 ، »هـرون «/ »ه

ـ «/ »هثالثمئ«، »سليمن«/ »سليمان« ـين « ،»السـموات «/ »السـماوات «، »هثلثمئ ـين «/ »ياس  درو  ،)»يـس «(=  »يس
  ).85: 1380؛ يمين، 93: 1414امو، م( »الحرث«/ »الحارث«: همراه باشد» لأ«در صورتي كه با » حارث«

ـارون « ، كلماتي مانند»ملفوظ با مكتوب تمطابق«با توجه به اصل  ،اما در نگارش فارسي ، »ابـراهيم «، »ه



 ششم هشمار                     )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي همجل                                          102 

 ،»اسـمعيل «، »ابـرهيم «، »هـرون «صـورت  بدون الف و بـه  كه در عربي جايز است را،» اسحاق« ،»اسماعيل«
كه در نگارش  را، »همشكو« ،»هحيو«، »هزكو«همچنين كلماتي نظير  ؛بايد با الف نوشت ،نوشته شود »اسحق«

ـات « رتصودر فارسي بايد به ،شوندنوشته مي ومجيد با  قرآن ـات «، »زك  .ك. ر(نوشـت  » مشـكات « ،»حي
اگر در فارسي  ،از اين قاعده مستثناست و» هصلو« هالبته كلم ؛)74: 1382؛ احمدي گيوي، 90: 1372افشار، 

  ).238: 1389 سميعي گيالني،( شودنوشته مي» هصلو«صورت به ،استعمال شود
كار گرفتـه  كه در فارسي بهند و هنگاميهست اثنفوق مست هاز قاعد »لكن« ،»إله«، »طه«كلماتي نظير : تذكر

  :آمده است هاي ويرايشنكتهدر كتاب » طه« هباردر. شوندشوند بدون الف نوشته مي
ـان دارد،   فرهنگستان اين است كه صورت مكتوب، تاجايي دستور خط فارسييكي از اصول  كـه امك

گفته  1322استاد احمد بهمنيار در سال  چيزي است كهاين همان. بهتر است با صورت ملفوظ يكسان باشد
يكي از كلماتي كه هيچ وقعي به اين ). 1322- 23، سال اول و دوم، فرهنگستان هنام ،»امالي فارسي«(است 

ـا مـي   طور كه تلفظ ميشد اين نام را، همانكاش مي. است» طه«اصل ننهاده  ـتيم شـود، طاه ـا    .نوش اينكـه م
ـاربرد   ’ طه‘تغيير داديم اما ’ زكات‘و ’ لاسماعي‘را به ’ هزكو‘و ’ اسمعيل‘ ـامد ك را دست نزديم علتي جز بس

ـلح (كلمات پركاربرد غالباً رفتاري متفاوت دارند، چه درسطح آوا و چه درسطح امال . ندارد : 1387جـو،  ص
35.(  

  زايد بودن الف 

  :شوديانده نمشود، خوباوجوداينكه نوشته مي ،در نگارش عربي در موارد زير الف زايد است؛ يعني
  )6(»المجتهدون نجحوا«: كه دركنار واقع شوددر فعل، درصورتي »واو جمع«بعد از . 1
اي كه همزه با كرسي الف يا به همزهبه يا  »تاي گرد«آنكه به شرطدار، بهدرآخر اسم منصوب تنوين. 2 

ـاً و دواه  اشتريت كت«: ماقبل آن الف است يا به الف منتهي نشود و بر آن وقف هم نشود ـاً و قلم ـين،  ( »اب يم
ـاهدت  «: اگر به هريك از موارد ذكر شده ختم شود، نيازي به الـف زايـد نخواهـد بـود     ،؛ اما)87 :1380 ش
اگر بر آن وقـف شـود،    ،؛ همچنين»شاهدت فتًي يحمل عصاً«، »سمعت نَبأً ساراً«، »اشتريت كساء«، »همدرس
  . شودخوانده مي »تنوين نصب«الف 

برروي الف گذاشته مي ،رود، بدون استثناكار ميكلمات عربي كه در فارسي به هن نصب در هماما تنوي
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ـاً «، »اصـالً «، »ابـداً «، »عمـداً «: شـود شود، خوانده نميباآنكه نوشته مي ،شود و اين الف ـاً «، »مخصوص ، »اتّفاق
 ... ،»استثنائاً«، »بغتتاً«، »غفلتاً«، »ندرتاً«، »اثباتاً«، »نفياً«، »كلّاً« ،»جزئاً«، »دفعتاً« ،»عجالتاً« ،»حقيقتاً«، »نسبتاًم«، »موقتاً«
تلفظ  "A"زبانان در برخي از اين كلمات تنوين را حذف نموده و كلمه را مختوم به مصوت بلند فارسي«. 

  درمجموع،. )75: 1370آذران، (» ...ابدا، مطلقا، حقا  مانند اصال،. نمايندمي
م يبنويسـ  »ضمناً« و »قطعاً«جاي به ،مثالً. كار نبريمدار بهه ممكن است كلمات تنوينكبهتر است تاجايي

مثالً، برخـي  . اين امر براي فارسي مزيت است اما نبايد در پرهيز از آن افراط كرد. »درضمن«و  »طورقطعبه«
ـا   درواقع، هنگامي. كنداين تبديل گاه خواندن را مشكل مي. »احتمالبه«نويسند مي »احتماالً«جاي به ـا ب كه م

ـال آن كلمـ  خوانيم زيرا انتظار داريم كـه بـه  شويم، معموالً آن را با كسره ميروبرو مي »احتمالبه« هكلم  هدنب
ـازگرديم  اين امر سبب مي. را ببينيم »ضعيف«يا  »قوي« شود كه جمله را بد بخوانيم و مجبور شويم دوباره ب

خواني به آن پرهيـز  آيا اين دوباره .درست بخوانيمنحوي با تقطيع  ،عدرواق ،صورت درست وو جمله را به
  ).50: 1387جو، صلح(ارزد؟ از تنوين مي

  نتيجه

عنوان يك فقط به ادست ما رسيده، عالمت هايي كه از خطوط عربي بهها و نوشتهترين كتيبهدر قديمي
صوت صامتي بـود كـه در    هدهندنشاناولين حرف از حروف ابجدي سامي و  .شدصامت به كارگرفته مي

كه يكي از فروع كتابت آرامي است،  ،ولي در كتابت نبطي متأخر ؛گفته شده» همزه«لغت عربي بعدها به آن 
 اي  شاخه ازآنجاكه كتابت عربي ،بردند وكار ميبلند در اواخر كلمات به هاين عالمت را براي نشان دادن فتح

بر اواخـر  عالوه ،كريم، عالمت الف قرآنارث برد و حتي در زمان نزول به راكاربرد ، اين بوداز همان خط 
همزه بود و هـم در مـواردي    هالف هم نشان ،بنابراين ؛شدكار گرفته ميكلمات، گاهي درميان كلمات هم به

ـين  احمد براي آنچه امروزه بهتااينكه خليل بن ،كشيده هفتح هنشان عنوان همزه مطرح است عالمت رأس ع
ـتالف    آناز . داد اختصاصكشيده  هفتح هكوچك را وضع كرد و عالمت الف را فقط ب زمان اسـت كـه اخ

بآشـكار  كه در اين مقاله ارائه شـد   اي هبا ادل. شودشروع ميدو حرف يا يك حرف بودن الف و همزه  رِرس
همـزه يـك    نـد؛ ااوتكامالً متف رف، دو حشوندشناخته ميعنوان همزه و الف ا امروزه ب حروفي كه گشت

و الف يك مصوت است  كه، درحاليشودنوشته مي ئ، ؤ، أ، ء هچهارگان صامت است و به يكي از اشكالِ
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  .شودنوشته مي و صورتبه اندكي در نگارش قرآني در موارد ؛ الفشودنوشته مي ي و ايكي از اشكالِ به 
ـان فارسـي و    و يا بـه  رسي هرچند انتخاب شكل صحيح الف براي كساني كه به عربي يا فا  هـردو زب

ـنقّح رسد، با بهنظر مينويسند مشكل بهعربي مي ـا  و ،كارگيري اصول و قواعد منظم و م ـتناد  ب ـابع    اس بـه من
  .گرددآساني مرتفع مي، اين مشكل بهنداكه در اين مقاله مطرح شده يمعتبر

  ها يادداشت

ي عربسـتان  هالي قرن ششم قبل از ميالد از بيابانكه درحوا بودند اي از اقوام عربطيان دستهبَن  -1
وجـود آوردنـد كـه    تدريج در آن ناحيه مملكتي نسبتاً مهم بـه ي هالل خصيب روان شدند و بهبه ناحيه

 دسـت روميـان انقـراض يافتنـد    ميالدي با فتح پترا بـه  105ها در سال نبطي. پايتخت آن پترا نام داشت
 ).2104 :1371 معين،(

هاي مبني و حروف هميشه اصلي است و هرگز زايد و يا بدل از حـرف ديگـر   الف در اسماما   -2
شـود و در حـرف و اسـم مبنـي اشـتقاقي نيسـت       نيست، چون زايد بودن حرف از اشتقاق فهميده مـي 

است، اصـلي فـرض كـرده     »نعمت«معناي كه به ،را» اإلَلي« هعقيل الف كلمابن. )256 /4 :1363صبان، (
» اآلالء« هآخر كلم هاست و همز» اآلالء» «اإلَلي«با توجه به اينكه جمع ). 2/540 :1364 ،عقيلابن (است 

عقيـل  الف بدل از اصـل اسـت و حـرف ابـن    » اإلَلي« هدر كلم ،، بنابرايناست »واو«يا  »ياء«هم بدل از 
  .يستصحيح ن

ايـن   سه حرف دارند كه بيش از ايصورت مقصور در افعال و اسامي عربيعلت كتابت الف به  -3
هنگام اتصال به ضمير رفع متحرك، الف قلـب  و در افعال به ،»ات«هنگام جمعِ با به ،در اسامي است كه

گونـه كلمـات، امالـه جـايز     دليل ديگر هم اين است كه در ايـن  ؛»اَغزَيت«، »اَلمغزيات«: شودمي »ياء«به 
  .)230: 1363نيشابوري، (است 
-در بناي ذاتي، كلمه هميشه و درهمـه  .قرار دارد »بناي عرضي«در مقابل  »اتيذ«يا  »بناي الزم«  -4

بـا   ،در بعضـي مـوارد   ،در بناي عرضي، كلمه ذاتاً معرب است، ولي ،اما ،»أنْت«و  »هو« :حال مبني است
يـا  «: كـه مبنـي بـر ضـم اسـت      ،»مناداي مفرد معرفـه «شود، مانند قرار گرفتن در شرايط خاص مبني مي

حمدار« :كه درصورت مفرد بودن مبني بر فتح است ،»اسم الي نفي جنس«و مانند  ،»مال رجلَ في الد«.  
اشتباه نشود، اما علـت   »منه«اين بوده كه با » همائ« هعلت آوردن الف زايد در متون قديم در كلم -5

شود، باآنكه نه در مثنّـا و  نميآورده » مئين«و » مئات«شود، ولي در آورده مي» مائتان«اينكه الف زايد در 
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ماند، آيد، آن است كه لفظ مفرد در مثنّا بدون تغيير باقي مياشتباهي پيش نمي ،كدامدر هيچ ،نه در جمع
  ).328 /3 :1402 استرآبادي،(شود مفرد از آن ساقط مي »تاء«برخالف جمع كه 

جمع دركنار  »واو«باآنكه  ،»ن يضربوال«ها در الحاق الف زايد به مضارع در مثل البته بين بصري  -6
و الف زايـد را بـه    كردهفرض ميرا مثل ماضي و امر حاضر  اخفش آن. قرار گرفته، اختالف بوده است

سـيوطي،  (كردنـد  ها الف زايد را بـه آن ملحـق نمـي   كرده است، اما برخي ديگر از بصريآن ملحق مي
الـف زايـد را بـه آن     »شاربو الماء«هايي همچون اسم »واو«همچنين بيشتر نحويان در ). 238 /2 :1405

 دليـل، همـين به ؛متصل شده كمتر است »واو جمع«كنند، چون استعمال آن از فعلي كه به آن ملحق نمي
واو «شود؛ حتي بعضي از آنان از الحاق الف زايـد بـه   به اشتباهي كه ممكن است پيش آيد توجهي نمي

   ).328 /3 :1402 استرآبادي،( دليل اينكه امكان اشتباه كم استد، بهكننآخر فعل هم خوداري مي »جمع
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