
 

 

 1395، ة٧ار ك جاةـحاف 6، ق١ارة 4ؿاؿ ػلن ظثبى؛ 
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 #06/05/1395: ؼشیپػ طیجار ؛07/02/1395: اٗثیدر طیجار$

 چک٘سُ

زٞغ ؿ٨ـ از پػژك٦ف ٕكک٨ٗـػکی اؿػث ةػا ٤ّػ٨اف جؼز١ة  ٨٠ادی ةؼای ةؼرؿی گ٨یف ةعحیاری

. در ایػؼاف اٚا٠ػث ـ 1886جػا  1883. ٕكک٨ٗـکی از ؿاؿ ٦ای ایؼا٣ی یفگ٨٠٨ادی ةؼای ةؼرؿی 

٦ای ایؼا٣ی از ز٥ٞ١ ةعحیاری را در ای٢ ٠س٥ّ٨١ گػؼد آكردق اؿػث.  یفگ٨یی از ٦ا ٥٣٨١٣داقح٥ ك 

کػار یـػی ك جؼز١ػ٥ قػغق اؿػث. ایػ٢ زٞػغ از ٨٣ كاجقْؼ ة٥ گ٨یف ةعحیاری  42در ای٢ کحاب، 

ٕكک٨ٗـکی، اؿاس کار ٠ؼیٟ ق٘ٛی ك ؿیغ٧٠غی دادرس ٚؼار گؼٗح٥ ك آ٣اف ظ٨د را در ةعكػی از 

ةعحیاری اؿث ك ةؼ اؿػاس اًالّػات  گ٨یك٨ر٠ضٛٙ، ظ٨د  ا٣غ. یکی از ای٢ دك یغق٣ا٠کحاب ٠ؤٖٝ 

گػاری اقْار ةعحیاری را جنضیش کؼدق ك اقػْار  ی٥جکیـی ك ٨٣ كاجظ٨د از گ٨یف ةعحیاری ا٠ؼكز، 

را ةغكف ج٨ز٥ ة٥ جؼز١ة ٕكک٨ٗـکی ة٥ ٗارؿی ةؼگؼدا٣غق اؿث. در ای٢ ٠ٛا٥ٝ، قی٨ة کار قػ٘ٛی ك 

ة ای٢ اقْار ةؼرؿی ك ٣ٛغ قغق اؿث. ٠ٌاْٝػة گػ٨یف گػاری ك جؼز١ ی٥جکیـی، ٨٣ كاجدادرس در 

ق٨د ك  ی٠ؿاؿ پیف ك ٠ٛایـة آف ةا ةعحیاری ا٠ؼكز، ةؼرؿی درز٠ا٣ی ٠ضـ٨ب  131ةعحیاری در 

گػاری اقػْار را ةػؼ اؿػاس اًالّػات ا٠ػؼكزی جٕییػؼ داد. ٣اآقػ٤ایی  ی٥جکیـی ك ٨٣ كاجج٨اف  ی١٣

٠ػ٨ادی ةػؼای »٨٠زب قغق اؿث ک٥ ای٢ کحػاب ی ك جض٨الت زةاف ق٤اظح زةاف٠ضٛٛاف ةا ٠ـائٜ 

 .ٗؼا٦ٟ ٣ک٤غ« ةؼرؿی گ٨یف ةعحیاری

 یـی٨٣ كاجةعحیاری، جض٨الت زةاف، جکی٥،  ّب: کل٘سٍاغُ
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 هقسهِ .1

کحػاةی اؿػث ةػ٥ ک٨قػف ٠ػؼیٟ قػ٘ٛی ك  ٨٠ادی ةؼای ٠ٌاْٝة گػ٨یف ةعحیػاری

ؿیغ٧٠غی دادرس ک٥ ا٣حكارات دا٣كگاق ّال٥٠ ًتاًتائی ة٥ جازگی ٤٠حكؼ کؼدق اؿث. 

، ٠ضٛٙ ك ایؼا٣كػ٤اس ركؿػی، ك در امػٜ 1ای٢ کحاب زٞغ ؿ٨ـ از پژك٦ف ٕكک٨ٗـکی

  Materialy Dlja Izučenija Persidskih Narečijاش، ةػػا ٤ّػػ٨اف  یدکحػػؼرؿػػاٝة 

> اؿث ک٥ چ٧ػار ؿػاؿ پػؾ از ٠ػؼٖ اك، در ٦ای ایؼا٣ی یفگ٨ی ةؼرؿی ٨٠ادی ةؼا=; 

در ایػػؼاف اٚا٠ػػث داقػػح٥ ك  1886جػػا ؿػػاؿ  1883چػػآ گؼدیػػغ. اك از ؿػػاؿ  1922

: ٦1396ای ایؼا٣ی را در ای٢ کحاب گؼدآكردق اؿث $ٕكک٨ٗـػکی،  یفگ٨یی از ٦ا ٥٣٨١٣

یـػی ك ٨٣ كاجقْؼ ک٨جاق ك ة٤ٞغ ة٥ گ٨یف ةعحیاری را  42#. ٕكک٨ٗـکی در ای٢ زٞغ، 1

ی ةؼای آف ج٧ی٥ کؼدق اؿث. اؿاس کار ٠حؼز١افِ ایػ٢ کحػاب، ا ٣ا٥٠ كإقجؼز٥١ کؼدق ك 

اقْار ةعحیاری را ة٥ ٗارؿی  ١٦ی٢ زٞغ از پژك٦ف ٕكک٨ٗـکی اؿث. ق٘ٛی ك دادرس

ٕكک٨ٗـػکی « آكا٣گػاریِ»یـػی یػا ةػ٥ جْتیػؼ آ٣ػاف ٨٣ كاجك در قػی٨ة  ا٣غ کؼدقجؼز٥١ 

 .ا٣غ دادقا٣ساـ « جنضیضاجی»

٠حؼز١اف در چ٧ٜ ك ؿ٥ م٘ضة آٔازی٢، درةارة ٕكک٨ٗـکی ك جضٛیٛات اك در ص٨زة 

، ا٣غ قػغقرا یػادآكر ، ٝؽكـ جنػضیش اقػْار گػؼدآكردة اك ا٣غ گ٘ح٥ی ایؼا٣ی ؿع٢ ٦ا زةاف

ك درةػارة ارزش زةػا٣ی ك ادةػی ایػ٢ اقػْار ك  ا٣غ دادقركش ظ٨د را در جنضیش ج٨ویش 

یـػی ك جؼز١ػة اقػْار، از ٨٣ كاج 179جػا  44. از مػ٘ضة ا٣ػغ کؼدقكیژگی ٦ؼیک ةضخ 

، ؿیؾ ٠ح٢ ٦اؿث كإقک٥ قا٠ٜ ٤ْ٠ی ةؼظی  «ج٨ویضات اةیات» 213جا  179ضة م٘

ؿی ك پؾ از ذکؼ ٤٠اةِ، ٧ٗؼؿث ٣اـ ٨ًایٖ ةعحیاری ك ٔیؼ ة٥ ظي ٗار ةعحیاری اقْار

 ٦ا، ةٛاع ٠حتؼک٥ ك ٔیؼق آ٠غق اؿث. یآةادةعحیاری، ٣اـ ا٨ٚاـ، ق٧ؼ٦ا، 

، ایػ٢ ادػؼ ا٣ػغ کؼدقک٥ گ٘ح٥ قغ ك ٠حؼز١ی٢ ٣یػؽ در پیكػگ٘حار اقػارق  گ٥٣٨ ١٦اف

یضاجی جؼز١ة کار ٕكک٨ٗـکی اؿث ک٥ ٠حؼز١اف در آف جٕییؼات یا ة٥ جْتیؼ ظ٨د جنض
                                                           
1
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٠ػح٢ »یی ٠ا٤٣ػغ ٦ػا ةعفك  کػؼدق، اقْار ةعحیاری را ةػ٥ ٗارؿػی جؼز١ػ٥ دادقا٣ساـ 

. ةػا ایػ٢ ا٣ػغ اٗؽكدقی ظػاص را ةػغاف ٦ا ٣اـك ٧ٗؼؿث « ةعحیاری اقْار ة٥ ظي ٗارؿی

« ؿػیغ٧٠غی دادرس»ك « ٠ػؼیٟ قػ٘ٛی»صاؿ، ةؼ ركی زٞغ، ج٧٤ا ٨٤ّاف کحاب ك ٣ػاـ 

٨٣قح٥ قغق اؿث، ةغكف آ٣ک٥ ٠كعل ةاقغ ای٢ دك ٠ضٛٙ چ٥ ٣ٛكػی در جػغكی٢ ایػ٢ 

ق٨د. ةػؼ ٌّػٖ کحػاب،  ی١٣ك ٦یچ ٣كا٣ی از ٣اـ ٕكک٨ٗـکی ٦ٟ دیغق  ا٣غ داقح٥کحاب 

٥ قػغق ك ٣ػا٠ی از ٕكک٨ٗـػکی ٣یـػث. در ٨٣قػح« جػأٝیٖ»ٚتٜ از ٣اـ دك ٠ضٛٙ، كإة 

جؼز١ػ٥ ك »م٘ضة ٨٤ّاف کحاب ك ٣یؽ ق٤اؿ٤ا٠ة کحاب، ٚتػٜ از ٣ػاـ ٠ضٛٛػاف، ّتػارت 

آ٠غق اؿث ك ةاز٦ٟ ٣ا٠ی از ٠ؤٖٝ امػٞی کحػاب ٨٣قػح٥ ٣كػغق اؿػث. ةػغی٢ « اواٗات

« ؿػیغ٧٠غی دادرس»ك « ٠ؼیٟ ق٘ٛی»ق٨د ک٥  ی١٣جؼجیب، از اًالّات کحاب ٨ْٞ٠ـ 

٠حؼزٟ. ای٢ ادؼ چ٥ جؼز١ة ٠ـحٛیٟ کحاب ٕكک٨ٗـکی ةاقغ ك چػ٥ ٣تاقػغ، یا  ا٣غ ٠ؤٖٝ

ةایغ ةؼ زٞغ ك ٌّٖ کحاب ٣اـ ٕكک٨ٗـکی ٨٣قح٥ ق٨د جػا ٠تػادا صٛػی وػایِ گػؼدد؛ 

یژق آ٣ک٥، ٣اقؼ ای٢ کحاب دا٣كگاق ّال٥٠ ًتاًتائی، ٧٠غ ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی کك٨ر اؿػث. ك ة٥

#، اقػْار ةعحیػاری را از ٠ػح٢ 16$ص  ا٣غ کؼدقظ٨د اقارق  ک٥ چ٤افاگؼ چ٥ ٠حؼز١اف، 

ك در ةعكی از کحػاب،  ا٣غ ةؼگؼدا٣غقامٞی ك ٥٣ از جؼز١ة ركؿی ٕكک٨ٗـکی، ة٥ ٗارؿی 

کا٦ػغ ك  ی١٣یک از صٛػ٨ؽ ٕكک٨ٗـػکی  یچ٦، ا٠ا ا٣غ ٨٣قح٥ای٢ اقْار را ة٥ ظي ٗارؿی 

#، ظػ٨د را ٠ؤٝػٖ 214: 1396ق٨د جا آ٣اف در ةعكی از کحاب $ٕكک٨ٗـکی،  ی١٣ؿتب 

 غ ك از ٣اـ ك ٨٤ّاف ٕكک٨ٗـکی ج٧٤ا ة٥ ّکـی ةؼ پؾ ز٠ی٤ة زٞغ ةـ٤غق ک٤٤غ.ة٤ا٤٠

جػػ٨اف  ی١٣ی ٣ػػغارد ك ا ٠ٛغ٠ػػ٥#، کحػػاب ٕكک٨ٗـػػکی 2ةػػ٥ ركایػػث ٠حؼز١ػػاف $ص 

اًالّاجی درةارة کار ٕكک٨ٗـکی ة٥ دؿث آكرد، زؽ ؿاؿ گؼدآكری ك ای٤کػ٥ ٣ػاـ راكی 

ف اؿػث. ة٤ػاةؼای٢، آ٣چػ٥ ك ٠ضػٜ گػؼدآكری آف امػ٧٘ا« ٠ال٣نؼاهلل ةعحیػاری»اقْار 

٦ػای  یفگ٠٨ػ٨ادی ةػؼای ٠ٌاْٝػة »، جضػث ٤ّػ٨اف ٠43ضٛٛاف از م٘ضة ٣عـث جػا 

قػغ کػ٥ ایػ٢  ی٠، از ٕكک٨ٗـکی ٣یـث ك ةایغ ة٥ ًؼیٛی ٠كعل ا٣غ ٨٣قح٥« ةعحیاری

 م٘ضات، ٠ٛغ٠ة ٠حؼز١اف اؿث ٥٣ ٕكک٨ٗـکی.
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جؼز١ػة  کػ٥ ا٣غ قػغقگػقح٥ از ای٢، ٠حؼز١اف در م٘ضة ٣عـث پیكگ٘حار ٠حػکؼ 

ك ٠ژدق « یاٗحة ًؼصی پژك٦كی اؿث گـحؼشم٨رت كیؼاؿح٥ ك ةاز٣گؼی قغق ك »آ٣اف 

آ٠ادة »٠ح٢ ةعحیاری اؿث،  ٣ا٠ة كإقزٞغ دكـ کحاب ک٥ « در آی٤غة ٣ؽدیک»ک٥  ا٣غ دادق

ق٨د. ق٘ٛی ك دادرس در  ی٠ك اصح١االً ٨ُ٤٠ر آف اؿث ک٥ ٤٠حكؼ « ا٣حكار ظ٨ا٦غ قغ

 :ا٣غ ٨٣قح١٦٥اف م٘ض٥ 

جنضیش ك جؼز١ة ٠ا از اةیات ةعحیػاری گػؼدآكردة ٕكک٨ٗـػکی، ةػا »

ركی صؼؼ آظػؼ ٠ػا ٣یـػث.  یچ٦آ٣چ٥ ةایغ ةاقغ، ٗامٞة ةـیار دارد ك ة٥ 

ک٤یٟ ک٥ ةازؿازی ٠ح٢ آر٠ػا٣ی ٠ػغ٣ُؼ٠اف ٤٠ػ٨ط اؿػث ةػ٥  ی٠اّحؼاؼ 

 «.٠ٛا٥ٝ ك رؿاٝة دیگؼ ٦ا دقةؼرؿی 

 :ا٣غ ٨٣قح٥در م٘ضة دكـ پیكگ٘حار 

د٦یٟ کػ٥ ٠ػح٢ ٠ػا ةػ٥  ی٠ػدر ای٤سا ای٢ ا١ًی٤اف را ة٥ ظ٨ا٤٣غگاف »

از کػار ٕكک٨ٗـػکی  جؼ اة٧اـم٨رجی ک٥ ٦ـث، ةـیار ٚاةٜ اّح١ادجؼ ك کٟ 

 «.اؿث

درةارة کار ٠حؼز١ػاف ك جٕییػؼات یػا جنػضیضاجی کػ٥ در ادػؼ ٕكک٨ٗـػکی ا١ّػاؿ 

ق٨د  ی٧٣٠ا پؼداظح٥ ی ٠ٌؼح اؿث ک٥ در ادا٥٠ ة٥ آق٤اظح زةاف، ٣کاجی از ٤٠ُؼ ا٣غ کؼدق

 جا ٨ْٞ٠ـ گؼدد ای٢ ادّای ٠حؼز١اف جا چ٥ ا٣غازق ٠ْحتؼ اؿث.

اگؼچ٥ ة٥ گ٘حة ٠حؼز١اف، در م٘ضات آٔازی٢ ای٢ ةعػف از جضٛیػٙ ٕكک٨ٗـػکی، 

ی ة٥ ای٢ ا اقارق#، ا٠ا ٠حؼز١اف ٦یچ 2ؿاؿ گؼدآكری ای٢ اقْار ٨٣قح٥ قغق اؿث $ص 

جػا  1883ی اٚا٠ػث در ایػؼاف، از ٦ا اؿؿػ. ٕكک٨ٗـکی ای٢ کحػاب را در ا٣غ ٣کؼدقؿاؿ 

گػرد. ةغی٢ جؼجیػب، آ٣چػ٥  ی٠ؿاؿ  ٨٣131قح٥ اؿث ك از پایاف کار اك جا ا٠ؼكز  1886

 131ٕكک٨ٗـکی در ای٢ کحاب از گ٨یف ةعحیاری دتث کؼدق اؿث، جٛؼیتاً ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ 

ق٤یغق اؿث. صاؿ، ای٢ پؼؿف « ٠ال٣نؼاهلل ةعحیاری»ؿاؿ پیف اؿث ک٥ ٠ـحٛی١اً از 
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ؿاؿ پیف ةا گػ٨یف ةعحیػاری ا٠ػؼكز  131ق٨د ک٥ آیا گ٨یف ةعحیاری در  ی٠ٌؼح ٠

: 1374# ای٢ ز١الت را از ج٘ىٞی $17ق٘ٛی ك دادرس $ص  .٦یچ ج٘اكجی ٣غاقح٥ اؿث

 :ا٣غ کؼدق# ٣ٜٛ 45

زةاف ای٢ اقْار ک٥ صغكد مغ ؿاؿ پیف گؼدآكری قػغق، ةػا زةػاف »

.. از مػغ ؿػاؿ پػیف ٦ا ج٘اكت چكػ١گیؼی دارد . یاریةعحرایر ک٣٨٤ی 

ی دیگؼ ایؼا٣ػی، دؿػحع٨ش ٦ا ٧ٝس٥جاک٨٤ف، ٧ٝسة ةعحیاری ١٦ا٤٣غ ١٦ة 

 «.جض٨ؿ قغق ك جضث جأدیؼ زةاف رؿ١ی $ٗارؿی# ٚؼار گؼٗح٥ اؿث

# 1922$ 1ٝؼی١ػؼ ای٢ ٣ٜٛ ٨ٚؿ از ج٘ىٞی درةارة ةعكی از اقْار ةعحیاری اؿث کػ٥

ةْغ از ٕكک٨ٗـکی گؼدآكرد ك ة٥ ًؼیٙ اكٝی، درةارة اقْار گؼدآكردة ٕكک٨ٗـکی  ٦ا ؿاؿ

# ةؼ 18ػ17$ص  پیف از آف چآ قغق ة٨د، مادؽ اؿث، ا٠ا ٠حؼز١اف ٦ا ٠غت٣یؽ ک٥ 

 ظالؼ ٣ُؼ ج٘ىٞی ٠ْحٛغ٣غ:

ةعحیػػاری وػػتي قػػغق در کار٦ػػای ٝؼی١ػػؼ ك ٕكک٨ٗـػػکی، ج٘ػػاكت »

اری ا٠ؼكز ٣غارد ك ةـیاری از چك١گیؼی ةا ةعحیاری رایر در ّكایؼ ةعحی

٦ا ك ةعحیاری ا٠ؼكز، ٣حیسػة وػتي ك  یٔؼة٨٠ارد ٣ا١٦ع٨ا٣ی ٠یاف وتي 

 «.٦ا ك ١ّغجاً ٣اقی از ٗٛغاف قّٟ زةا٣ی اؿث یٔؼةآكا٣گاری ٣ادرؿث 

 #:4$ص  ا٣غ ٨٣قح٥ق٘ٛی ك دادرس 

یی ٦ا وػْٖدر کار ٕكک٨ٗـکی، چ٥ در آكا٣گاری ك چ٥ در جؼز١ػ٥، »

نضیش آف ا٣گیؽة امٞی ٠ا در ٣گارش ای٢ ٠ٌاٝب ة٨دق ق٨د ک٥ ج ی٠دیغق 

اؿث. جنضیش ای٢ اقحتا٦ات ٤ٗی، ة٥ كیژق از ای٢ ٣ُػؼ ا١٦یػث دارد کػ٥ 

ی ٦ػا دادقی ٠حکی ةػؼ ا ا٣غازقٔؼةی از ةعحیاری، جا  ق٤اؿاف زةافق٤اظث 

جؼی٢ ٠س٨١ّػة  ی١یٚػغٕكک٨ٗـکی اؿث. از ًؼؼ دیگؼ، کار ٕكک٨ٗـکی 
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ی اؿث ك ک٨قف در ز٧ث ظػ٨ا٣ف درؿػث ی ةعحیار٦ا ٠٥٣٨١٣٘نٜ از 

ج٨ا٣غ ة٥ ق٤اظث جض٨الت ای٢ گ٨یف در یک ٚؼف ك رةػِ گػقػح٥  ی٠آف 

 «.یاری رؿا٣غ

کػار ٕكک٨ٗـػکی پػی « اقػحتا٦ات ٤ٗػی»ك « وْٖ»٠حؼز١اف ای٢ ادؼ، چگ٥٣٨ ة٥ 

ی ک٥ ٠ضٛٛاف ةؼ ایػ٢ کحػاب ا ٠ٛغ٥٠؟ در ا٣غ گ١اردقآف ١٦ث « جنضیش»ك ة٥  ا٣غ ةؼدق

# ك قایغ از ایػ٢ 19ةعحیاری اؿث $ص  گ٨یك٨ر، اقارق قغق ک٥ یکی از آ٣اف ا٣غ ٨٣قح٥

ةاقػ٤غ. جضٛیػٙ در کػار  ةػؼدقٕكک٨ٗـکی پػی « اقحتا٦ات ٤ٗی»ك « وْٖ»ًؼیٙ ة٥ 

ٕكک٨ٗـکی ك ٠ٛایـة آف ةا ةعحیاری ا٠ؼكز، ٠ٛایـة زةاف در دك ٣ٌٛة جاریعی اؿػث ك 

٨د. ای٤ک٥ ٠ضٛٛی ة٥ ؿتب ای٤کػ٥ ق ی٠٠ضـ٨ب  2یا درز٠ا٣ی 1ة٤اةؼای٢، ةؼرؿی جاریعی

ؿػاؿ پػیف جػاک٨٤ف جضػ٨ؿ  131زةا٣ی اؿػث، صکػٟ د٦ػغ کػ٥ آف زةػاف از  گ٨یك٨ر

دا٣غ ک٥ در ١٦اف دكرق،  ی٠چك١گیؼی ٣غاقح٥ ك آكا٣گاری آف زةاف را ة٧حؼ از ٠ضٛٛا٣ی 

رؿػغ.  ی٠، ادّای گؽاٗػی ةػ٥ ٣ُػؼ ا٣غ کؼدقاف ق٤یغق ك دتث ك وتي گ٨یك٨رزةاف را از 

# جػا 63ػػ47: ٦1387ایی داقح٥ ةاقغ $ؿا٠اری٢،  یژگیكزةاف ةایغ  ٨یك٨رگو٢١ آ٣ک٥ 

ةح٨اف ة٥ اًالّات اك از آف زةاف جکی٥ کؼد. اٝتح٥، ای٢ ةغاف ٤ْ٠ا ٣یـػث کػ٥ آكا٣گػاری 

ةضخ ةؼ ؿؼ ایػ٢  ك ٦یچ ظٌایی در آف ٣یـث، ةٞک٥ ٠ضٛٛاف ٔؼةی کا٠الً درؿث اؿث

یـی آ٣اف جؼدیغ ٨٣ كاجدر آكا٨٣یـی یا ج٨اف  ی١٣زةا٣ی ة٨دف،  گ٨یك٨راؿث ک٥ ة٥ صکٟ 

ی جاریعی زةػاف ٦ا دادقؿاؿ پیف، ةایغ از  131ی زةا٣ی در ٣گار كاجکؼد. ةؼای جنضیش 

در آف ظػا٨٣ادة  ٦ػا كاجی ظ٨یكاك٣غ ك ٨ٚاّغ جضػ٨ؿ ٦ا زةاف٦ا یا  یفگ٨ی ٦ا دادقك ٣یؽ 

ی ٠عحٖٞ ٝؼی ك ةعحیػاری ٦ػٟ ج٨زػ٥ ٦ا گ٥٣٨زةا٣ی ة٧ؼق گؼٗث. ّالكق ةؼ ای٢، ةایغ ة٥ 

#. 18$ص  ا٣ػغ کؼدقاقارق « ی ةعحیاری٦ا ٧ٝس٥ج٘اكت »داقث. ق٘ٛی ك دادرس ٣یؽ ة٥ 

ای از ٔؼب امػ٧٘اف جػا دزٗػ٨ؿ ك ق٨قػحؼ در  ی٣٥اصق٨د، در  ی٠آ٣چ٥ ةعحیاری ٣ا٠یغق 

پػیف، اٚػ٨اـ  131# ك در آف ز٠ػاف، ی٤ْػی 563: 1383ظ٨زؿحاف ركاج دارد $ٝک٨ؾ، 
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2
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#. 312: 1379$ارا٣ـػکی،  ا٣ػغ ة٨دقدر ای٢ ص٨زة زٕؼاٗیایی در رٗػث ك آ٠ػغ ةعحیاری 

ة٤اةؼای٢، ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ز٠ا٣ی کػ٥ از کػار ٕكک٨ٗـػکی گػقػح٥ اؿػث ك ٣یػؽ ج٤ػ٨ع 

ی ٕكک٨ٗـکی را ةؼ اؿاس ةعحیاری ا٠ػؼكز جٕییػؼ ٦ا دادقج٨اف  ی١٣ی ةعحیاری، ٦ا گ٥٣٨

ٕكک٨ٗـػػکی كارد « آكا٣گػػاری»ةػػ٥  ، ایؼاد٦ػػایی را8جػػا  5داد. ٠حؼز١ػػاف در مػػ٘ضات 

 :ا٣غ کؼدقی ٕكک٨ٗـکی را ةا ةعحیاری ا٠ؼكز ٠ٛایـ٥ ٦ا دادقك  ا٣غ دا٣ـح٥

 ١٣ای٤ػغگی  /u/از كاکػة  ū، ٣كػا٣ة ٦ػا كإقرؿغ در ةؼظی  ی٠ة٥ ٣ُؼ »

در « ... ظػ٨ا٦ٟ ی٠» xūmīك « دك» dū: ٦ا كإقةؼای ٠ذاؿ در ای٢  ک٤غ؛ ی٠

  doقػػ٣٨غ:  ی٠ةػػ٥ ایػػ٢ قػػکٜ جٞ٘ػػٍ  ٦ػػا كإقةعحیػػاری ا٠ػػؼكز ایػػ٢ 

 .#6$ص « īxom exomك 

ةػ٥  /ī/ك  /ē/در پایاف كإق ة٥ زػای  iَا٦ؼاً در چ٤غ كإة ةعن٨ص، »

« چػ٥ کـػی» ki، «چ٨ف، ٠ا٤٣غ» či#. ٣٨١٣ة آف 6$ص « کار رٗح٥ اؿث

če/či «قػ٣٨غ:  ی٠ک٥ در ةعحیاری ا٠ػؼكز چ٤ػی٢ جٞ٘ػٍ « چ٥ چیؽیčī ،

kē/kī كče /čē » 6$ص#. 

 /i/ی ٦ا كاجةؼای ٣كاف دادف  īاز ٣كا٣ة  ٦ا كإقٕكک٨ٗـکی در ةؼظی »

، «ػگیؼ، ٠ػادة ٠ىػارع گػؼٗح٢» -gīr#: 7اؿح٘ادق کؼدق اؿث $ص  /e/ك 

tōtī «6$ص  «ك ... «٨١ّ#. 

ةعحیػاری ةػ٥  /g/اقحتا٦اً ةؼای ٣كاف دادف  kصؼؼ  ٦ا كإقدر ةؼظی »

 #.7$ص  «ك ...« ةگكا» bukušکار رٗح٥ اؿث: 

ٗػؼاكاف اؿػث ك ایػ٢ پؼؿػف را  8جػا  5یی ٠ا٤٣غ ای٢ ٠ٌاٝب در مػ٘ضات ٦ا ٥٣٨١٣

ك  ا٣غ قػغقک٤غ کػ٥ ٠حؼز١ػاف چگ٣٨ػ٥ ٠ح٨زػ٥ ٣ادرؿػحی کػار ٕكک٨ٗـػکی  ی٠٠ٌؼح 

 .ا٣غ کؼدق#، آف را جنضیش 10$ص  ا٣غ گ٘ح٥ ک٥ چ٤اف

 :ا٣غ ٨٣قح٥گػاری ٣یؽ چ٤ی٢ اؿث.  ی٥جکركش آ٣اف در ةاب 
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٦ا،  یفگ٨ك  ٦ا زةافحیاری ك اصح١االً دیگؼ ٕكک٨ٗـکی در وتي ةع»... 

ةـیار دٚیٙ ١ّٜ کؼدق اؿث. دٚث وتي ٕكک٨ٗـکی جا آف پای٥ اؿث ک٥ 

 #.4$ص « ج٨اف آف را ةا دٚث دؿحگاق وتي م٨ت ٠ٛایـ٥ کؼد ی٠

کػ٥ در ایػ٢ ٠ػ٨ارد، ٕكک٨ٗـػکی دچػار  ا٣ػغ گ٘ح٥ك  ا٣غ کؼدقیی ذکؼ ٦ا ٥٣٨١٣ؿیؾ 

 گػاری قغق اؿث: ی٥جکٕٝؽش در 

ؼای ٥٣٨١٣، كی در اْٗاؿ ٠ىارع ؿادق گاق جکی٥ را ةؼ ٦سای پایػا٣ی ة»

ك گاق جکی٥ را ةؼ ٦سػای ٣عـػث ٧٣ػادق اؿػث،  ku'numٚؼار دادق، ٠ا٤٣غ 

 #.5$ص «« ة١یؼـ» mīrum'٠ا٤٣غ 

ا٣غ؟ اٗػؽكف ةػؼ ایػ٢،  یاٗح٥درگػاری ٕكک٨ٗـکی را  ی٥جک٠حؼز١اف چگ٥٣٨ ٣ادرؿحی 

 چ٥ رةٌی ة٥ دؿحگاق وتي م٨ت دارد؟! گػاری ک١ٞات ی٥جکدٚث ٕكک٨ٗـکی در 

گػػاری  ی٥جک#، ٦ػیچ ٠ضٛٛػی جػاک٨٤ف ةػ٥ 4$ص  ا٣ػغ کؼدقک٥ یادآكری  گ٥٣٨ ١٦اف

ی ةعحیاری ج٨ز٥ ٣کؼدق اؿث، پؾ ٠ضٛٛػاف ةػؼ چػ٥ اؿاؿػی زایگػاق جکیػ٥ را ٦ا كإق

؟ زایگاق جکی٥ در ةعحیاری چگ٥٣٨ اؿث؟ آیا ةؼای جكعیل جکیػ٥ ةػ٥ ا٣غ دادقجكعیل 

ك آف را ة٥  ا٣غ کؼدقةعحیاری اؿث، اّح١اد  گ٨یك٨ریکی از ٠حؼز١اف ک٥  ٨ٚة ق٤یغاری

ؿاؿ، زایگاق جکی٥ ٦یچ جٕییؼی  131؟ آیا در ای٢ ا٣غ دادقؿاؿ پیف جـؼی  131زةاف 

 ی ٠عحٖٞ ةعحیاری زایگاق جکی٥ یکـاف اؿث؟٦ا گ٣٥٣٨کؼدق اؿث؟ آیا در 

 ق٨د. ی٠در ادا٠ة ٠ٌٞب، ٣کات دیگؼی درةارة ٠ـائٜ زةا٣ك٤اظحی ای٢ کحاب ةیاف 

 ٗؿًَٖ ٍاج. آٍاًَٗؿٖ ٍ 1

، ایؼاد٦ایی را «آكا٣گاری»جضث ٨٤ّاف  1ػ3در ةعف  8جا  ٠5حؼز١اف در م٘ضات 

٠ؼة٨ط ة٥ جـا٠ضی اؿث ک٥ »ای٢ ایؼاد٦ا  ا٣غ گ٘ح٥ك  ا٣غ دا٣ـح٥ة٥ کار ٕكک٨ٗـکی كارد 
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ك  1َا٦ؼاً ٠حؼز١اف ةی٢ آكا٣گاری یا آكا٨٣یـػی«. یـی ة٥ ظؼج دادق اؿث٣٨ كاجكی در 

 .ا٣غ ٧٤٣ادقٗؼٚی  2یـی٨٣ كاجی یا ٣گار كاج

اؿػح٘ادق  δ گ٣٨ػة كاجك  dةؼای ٣كاف دادف كاج  dک٥ ٕكک٨ٗـکی از صؼؼ  ا٣غ ٨٣قح٥

در  ا٣غ دا٣ـػح٥#. چگ٥٣٨ ك ةؼ اؿاس کغاـ ق٨ا٦غ جػاریعی ٠حؼز١ػاف 5کؼدق اؿث $ص 

٦ٟ ة٥  δ را ةؼای دالٝث ةؼ dة٨دق ك ٕكک٨ٗـکی  dكازگ٣٨ة  δؿاؿ پیف  131ةعحیاری 

ایػ٢  کػ٥ ا٣غ ٨٣قػح٥کار ةؼدق اؿث؟ آیا اك ظ٨د ةغی٢ ٣کح٥ اقارق کؼدق اؿث؟ ٠حؼز١اف 

#؛ پػؾ از کسػا ةػ٥ ایػ٢ ٣حیسػ٥ 2ةعف از جضٛیٙ ٕكک٨ٗـکی ٗاٚغ ٠ٛغ٥٠ اؿث $ص 

 δ گ٣٨ػة كاجرا ةؼای دالٝث ةػؼ  dک٥ ٕكک٨ٗـکی ا٣غ؟ اگؼ ای٢ ؿع٢ ٠حؼز١اف را  یغقرؿ

یـػی اقػْار را ارائػ٥ ٨٣ كاجاؿث، درؿث ةغا٣یٟ، پؾ ٠كعل اؿث ک٥ اك  ةؼدقة٥ کار 

را ٣تایػغ در // ٚػؼار داد. ةػغی٢،  گ٣٨ػ٥ كاجکؼدق اؿث ٥٣ آكا٨٣یـی آ٧٣ا را. و٢١ آ٣کػ٥ 

یـی آگا٦ی ٨٣ كاج رؿغ ٠ضٛٛاف از ج٘اكت كاج ك آكا ك ٣یؽ آكا٨٣یـی ك ی٠جؼجیب ة٥ ٣ُؼ 

 چ٤غا٣ی ٣غار٣غ.

ركش »، ٠ضٛٛاف از ركش ة٥ کار رٗح٥ در ای٢ کحاب، ةا ٨٤ّاف 15جا  10در م٘ضات 

 :ا٣غ ٨٣قح٥. ا٣غ کؼدقیاد « ٠ا

ایٟ ةػ٥ ٠ػح٢ اؿػاس ػ ی٤ْػی آكا٣گػاری  یغقک٨قػجػا زػای ١٠کػ٢ »

جؼ ة٥ ٤ّػ٨اف وػْٖ  یفپٕكک٨ٗـکی ػ كٗادار ة١ا٣یٟ ٠گؼ در ٨٠اردی ک٥ 

کار ٕكک٨ٗـکی ةؼق١ؼدیٟ. در ٨٠اردی، وتي ٕكک٨ٗـکی آقکارا ةا جٍٞ٘ 

ی گ٣٨اگ٨ف ةعحیاری ا٠ؼكز در جىاد ة٨د ک٥ در ةؼظ٨رد ةا آف ةػ٥ ٦ا ٧ٝس٥

قػػ٤اظحی ك  یك٥ریٟ: ٣عـػػث، اگػػؼ ٦ػػیچ ٚؼی٤ػػة ا کػػؼدقدك قػػی٨ق ١ّػػٜ 

یػغ ای وتي ٕكک٨ٗـکی را ةػ٥ ٤ّػ٨اف یػک ٧ٝسػة اصح١ػاٝی جأی یعیجار

کؼد، جٍٞ٘ ا٠ػؼكزی كإق را آكردیػٟ. اٝتحػ٥ جُٞ٘ػی را کػ٥ ةػا ٠ػح٢  ی١٣
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اؿث؛ دكـ، در ٨٠اردی ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٚؼای٢ جاریعی ك گ٨یكی،  جؼ ٤٠اؿب

اصح١اؿ پػیؼش وتي ٕكک٨ٗـکی ة٥ ٨٤ّاف یک جٞ٘ػٍ اصح١ػاٝی كزػ٨د 

 ٣ا٠ػ٥ كإقیػٟ ك جٞ٘ػٍ ا٠ػؼكزی را در ا آكردقداقث، وتي كی را در ٠ػح٢ 

 «.یٟا قغقـ کحاب# ٠حػکؼ $زٞغ دك

ةایغ در ٦ؼ ٨٠رد ٨٣قػح٥ قػ٨د ك دالیػٜ « ق٤اظحی ك جاریعی یك٥ر٦ای  ی٥٤ٚؼ»ای٢ 

 ا٣حعاب یک م٨رت ةؼ آ٣چ٥ ٕكک٨ٗـکی آكردق اؿث، جضٞیٜ گؼدد.

٠حؼز١اف ة٥ زای صؼكؼ ؿیؼیٞی ک٥ ٕكک٨ٗـکی ةػ٥ کػار ةػؼدق اؿػث، از صػؼكؼ 

ظػ٨د، از « آكا٣گػاری»کػ٥ در  ا٣ػغ ؼدق٣ک#، ا٠ا ٠كعل 10$ص  ا٣غ کؼدقالجی٢ اؿح٘ادق 

. ا٠ػؼكزق ركش رایػر ةػؼای ا٣غ کؼدقیـی اؿح٘ادق ٨٣ كاجکغاـ قی٨ة ٠ؼؿ٨ـ آكا٨٣یـی یا 

ا١ٝٞٞی اؿث، ٥٣ آ٣کػ٥ ٠ضٛػٙ  ی٢ةی زةاف اؿح٘ادق از اٝ٘تای آكا٣گار ٦ا كاجدتث آكا٦ا یا 

ادق از اٝ٘تػای ی اةغاع ک٤غ. اٗؽكف ةؼ آف، آكا٨٣یـی ةعحیاری ةػا اؿػح٘ا جازقظ٨د ركقی 

ج٨اف ةػ٥ ٚػ٨ة  ی١٣ی ٠عن٨ص اؿث ك اٗؽار٦ا ٣ؼـا١ٝٞٞی، ٣یاز٤٠غ اؿح٘ادق از  ی٢ةآكا٣گار 

ؿاؿ پػیف ٣یػؽ ةػا  130ق٤یغاری ك قّٟ زةا٣ی جکی٥ کؼد. آكا٨٣یـی گ٣٨ة ةعحیاری در 

پػیؼ ٣یـث. زیؼا م٨رت ز٣غة زةاف ٣یـػث کػ٥ ةحػ٨اف  ا١ٝٞٞی، ا٠کاف ی٢ةاٝ٘تای آكا٣گار 

 ق٨د: ی٠را دتث کؼد. در ای٢ ٚـ١ث، ةؼظی از ٣کات کحاب ٣ٜٛ ك ةؼرؿی آكا٦ای آف 

در ٠ػػػح٢  ouك  ei/ai ،eu/auی ٠ؼکػػػب ٦ا ٠نػػػ٨تةػػػ٥ زػػػای » 

یٟ کػػ٥ ا٠ػػؼكزق ا کػػؼدق اؿػػح٘ادق owك  ey/ay ،awٕكک٨ٗـػػکی، ٠ػػا از 

 #.11$ص « جؼ اؿث یؼٗح٥پػ

 جؼ٣غ؟ یؼٗح٥پػدر کسا ك ةؼ ٠ت٤ای کغاـ ركش  ٦ا ٣كا٥٣ای٢ 

اؿػث؛ ا٠ػا ١٠کػ٢ اؿػث ةػ٥  /ɑ/١٣ای٤غة كاکػة  āدر ٠ح٢ ٠ا ٣كا٣ة »

١٣ای٤ػػغگی  /ᴧ/٣یػػؽ از كاکػػة  ٣âیػػؽ جٞ٘ػػٍ قػػ٨د. ٣كػػا٣ة   ā  (/ɔ/)مػػ٨رت 

 #.10$ص « ک٤غ ی٠
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در اٝ٘تػای  ɔك  ٦ɑ ،ᴧای  در اٝ٘تای آكا٣گار آ٠ؼیکػایی ك ٨٣یـػ٥ âك   ٦ā ،āای  ٣كا٥٣

در زةاف ٗارؿػی  [ɑ]٠ْادؿ  âدارد ك  [:a]دالٝث ةؼ  āا٣غ.  ا١ٜٝٞ ة٥ کار رٗح٥ آكا٣گار ةی٢

 .ا٠ؼكز اؿث

ك ...  ÿؿػعث#، $ ыی ٦ػا كاجٕكک٨ٗـکی در آكا٣گاری ةعحیػاری، از »

اؿح٘ادق کؼدق اؿث ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ا، ةػیف از آ٣کػ٥ ٤ْ٠ػای كاْٚػی داقػح٥ 

را  ٦ػا كاجةاق٤غ، ٣اقی از ؿٞی٥ٛ ك درؾ كیژة ٕكک٨ٗـکی ٦ـح٤غ. ٠ا ای٢ 

 #.10$ص « یٟا دادقة٥ ٠ْادؿ ا٠ؼكزیكاف جٕییؼ 

ك ةػؼ چػ٥ ٠ت٤ػایی آ٧٣ػا را  ا٣غ آ٠غق٠حؼز١اف چگ٥٣٨ ة٥ درؾ كیژة ٕكک٨ٗـکی ٣ائٜ 

، زیؼا كاج در ا٣غ ةؼدقة٥ کار « ٨٣یـ٥»را ة٥ زای « كاج»رؿغ  ی٠؟! ة٥ ٣ُؼ ا٣غ دادقجٕییؼ 

ج٨ا٣غ از كاج ظامی  ی٠ اف ةعحیاری در آف دكرق ة٨دق اؿث؛ ٥٣ ٕكک٨ٗـکیگ٨یك٨رذ٢٦ 

اش، ک٥ در  یا٠ؼكزج٨ا٣غ كاج را جٕییؼ د٦غ آف ٦ٟ ة٥ ٠ْادؿ  ی٠اؿح٘ادق ک٤غ ك ٥٣ کـی 

ؿػاؿ  131ای٢ م٨رت ارزش کار ٕكک٨ٗـکی، ی٤ْی دتث ك وتي گ٨یف ةعحیػاری در 

 پیف از ٠یاف رٗح٥ اؿث.

در آٔػاز كإق ظػ٨دداری  /’/ة٥ جتْیث از ٕكک٨ٗـػکی، از آكردف كاج »

 #.10$ص « یٟا کؼدق

یـی ظ٨دداری کؼد. ٨٣ كاجج٨اف از ٨٣قح٢ آف در  ی١٣ةؼ كاج دالٝث دارد،  ’اگؼ ٣كا٣ة 

ی ةعحیاری اؿث ك آیا در آٔاز كإق پیف از ٦ا كاجةایغ ركق٢ ق٨د آیا ای٢ كاج در ق١ار 

 كاک٥ ٚؼار داقح٥ یا ظیؼ.

 ٕ ثرت٘بضّٕب ٍاج. ضطٍضت هؼطفٖ 2

ی را دار٣ػغ، ةایػغ اةحػغا ٣گػار كاج٠حؼز١اف ک٥ ةـیار دٔغٔػة مػضث آكا٣گػاری یػا 

#، ٣اـ کحػاب 306ی ةعحیاری را، صحی ة٥ اظحنار، ٠ْؼٗی ک٤٤غ. در ٤٠اةِ کحاب $٦ا كاج
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ی ةعحیاری اؿث، آ٠ػغق اؿػث؛ ق٤اؿ كاج# ک٥ ٠كح١ٜ ةؼ ٠ٌاٝتی درةارة 1922ٝؼی١ؼ $

ی ةعحیاری در آف دكرق، ٦ا كاجحاب در ٠ْؼٗی ی ای٢ ک٦ا دادقج٨ا٣ـح٤غ از  ی٠٠حؼز١اف 

قػ٨د کػ٥ وػؼكرت جْیػی٢  ی٠یی از کحػاب ذکػؼ ٦ا ٥٣٨١٣اؿح٘ادق ک٤٤غ. در ای٢ ةعف 

 د٦غ. ی٠ی ةعحیاری را ةیكحؼ ٣كاف ٦ا كاج

كی =ٕكک٨ٗـکی> از ةؼظی صؼكؼ ةؼای ٣كاف دادف دك كاج ٠عحٖٞ »

، کػ٥ در کػار d ك k ،g ،v ،īاؿح٘ادق کؼدق اؿث. ای٢ صؼكؼ ّتارج٤ػغ از: 

، ة٥ جؼجیب ١٣ایػا٣گؼ /d/ك  //k ،/g/ ،/v/ ،ī//ی ٦ا كاجٕكک٨ٗـکی، ّالكق ةؼ 

 #.5$ص « ٣یؽ ٦ـح٤غ /δ/ گ٣٨ة كاجك  /q ،/γ/ ،/w/،/ ē//ی ٦ا كاج

ی ةعحیاری چیـػث جػا ٠كػعل قػ٨د ٦ا كازگ٥٣٨ك  ٦ا كاجاةحغا ةایغ ٠كعل ق٨د 

یی ةؼای دالٝث ةؼ آ٧٣ا اؿح٘ادق کؼدق اؿث. آیا در ةعحیػاری ٦ا ٣كا٥٣ٕكک٨ٗـکی از چ٥ 

 ٟ٦q  كv  ٟكاج اؿث ٦γ  كw؟ 

١٣ای٤ػغة ؾ ك  кظ٨دِ ٕكک٨ٗـکی در ٠ٛغ٠ة کحاب ج٨ویش دادق کػ٥ »

١٣ای٤غة ٖ ك غ اؿث. اٝتح٥ ای٢ پؼؿف ٠ٌؼح اؿث ک٥ قػایغ در  гؽ ك 

 #.5$ص  «ی ؽ ك غ كارد ةعحیاری ٣كغق ة٨دق ...٦ا كاجز٠اف ٕكک٨ٗـکی، 

ا٣غ،  یغق٣ا٠« پؼؿف»چ٤غ ٣کح٥ درةارة ای٢ ز١الت ٠ٌؼح اؿث: اكالً آ٣چ٥ ٠حؼز١اف 

ک٥ ةعف ةعحیاری کحػاب  ا٣غ ٨٣قح٥ةیاف جؼدیغ اؿث ٥٣ پؼؿف؛ دا٣یاً ٠حؼز١اف پیكحؼ 

. پػؾ ا٣غ دا٣ـػح٥# ك آف را از ٣ٛاط وْٖ ای٢ ادػؼ 2ٕكک٨ٗـکی ٗاٚغ ٠ٛغ٥٠ اؿث $ص 

ج٨ویضات را ارائػ٥ کػؼدق اؿػث؟! داٝذػاً ٠حؼز١ػاف از  ٕكک٨ٗـکی در کغاـ ٠ٛغ٥٠ ای٢

ك اٗػؽكف ةػؼ  ا٣ػغ کؼدق٦ای ٗارؿی ؾ، ؽ، ٖ ك غ ةؼای ٣كاف دادف كاج اؿح٘ادق  یـ٨٣٥

٦ا ٣كاف دادق  یـ٨٣٥یی ک٥ ةا ای٢ ٦ا كاج. ةؼای ٣كاف دادف ا٣غ دا٣ـح٥آف، ٦ؼ یک را كاج 

٤غ. گػقح٥ از آف، اگؼ زةاف ٗارؿی ا١ٝٞٞی اؿح٘ادق ک٤ ی٢ةق٨د، ةایغ از اٝ٘تای آكا٣گار  ی٠

٦ای ؽ ك غ ةؼ كاج دالٝث ٣غار٣غ، ةٞک٥ ٦ؼ دك ٨٣یـ٥ ةؼ یػک  یـ٨٠٨٣٥رد ٣ُؼ اؿث، ک٥ 
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ق٨د؛ راةْػاً ٠حؼز١ػاف از یػک ؿػ٨ ٠ْحٛغ٣ػغ  ی٣٠كاف دادق  Gكاج دالٝث دار٣غ ک٥ ةا 

ةعحیاری وتي قغق در کار٦ای ٝؼی١ؼ ك ٕكک٨ٗـکی ج٘اكت چك١گیؼی ةػا ةعحیػاری »

در ز٠ػاف »# ك از ؿ٨یی دیگؼ ٠ْحٛغ٣ػغ 17$ص « در ّكایؼ ا٠ؼكز ةعحیاری ٣غارد رایر

ؿاؿ، جض٨الت  131آیا در ٨ًؿ «. ی ؽ ك غ كارد ةعحیاری ٣كغق ة٨د٦ا كاجٕكک٨ٗـکی، 

ی آف كازی جازق اٗؽكدق ق٨د؟ اگؼ چ٤ی٢ ٦ا كاجی ة٨دق ک٥ ة٥ ٧ٗؼؿث ا گ٥٣٨ةعحیاری ة٥ 

ؿاؿ  131ة٨دق اؿث. اگؼ ٦ٟ گ٣٨ة ةعحیاری در ة٨دق جض٨الت ةعحیاری ةـیار گـحؼدق 

ی ٦ا كاج، ا٣غ ٣ح٨ا٣ـح٥پیف ةا ةعحیاری ا٠ؼكز ج٘اكت چك١گیؼی ٣غاقح٥، پؾ ٠حؼز١اف 

رؿغ ٠حؼز١اف ٥٣ ة٥ ٧٘٠ػ٨ـ  ی٠آف را ة٥ درؿحی جكعیل د٤٦غ. ةغی٢ جؼجیب، ة٥ ٣ُؼ 

 ك ٥٣ ة٥ جض٨الت زةاف. ا٣غ داقح٥كاج ج٨ز٥ 

، ٕكک٨ٗـػػکی از «ظػػ٨اب» xāuك « آب» āuدر چ٤ػػغ كإق از ز١ٞػػ٥ »

یؼپػیؼی آكا٣گػاری كی جأداؿح٘ادق کؼدق ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ا ٣كا٣گؼ  ٠āuن٨ت 

ی ٠ػػک٨ر را ةػا ٦ا كإقی جاریعی كإق اؿث. در ٠ٛاةٜ، ٝؼی١ؼ ٦ا م٨رتاز 

وتي کؼدق اؿث ک٥ ةا جٍٞ٘ ا٠ؼكزی آ٧٣ا ١٦ع٨ا٣ی ةیكػحؼی  ٠auن٨ت 

 #.7$ص « یٟا کؼدقاؿح٘ادق  awاز  āuدارد. ٠ا در ای٢ ٨٠ارد ة٥ زای 

ا٣غ ك ٨ُ٤٠ر از  اؿح٘ادق کؼدق awاز  auك  ٦uāیچ دٝیٞی ذکؼ ٣كغق ک٥ چؼا ة٥ زای 

٨٣یـی ٠ضٛٛاف در آف دكرق،  ٦ای جاریعی كإق ٦ٟ ٠كعل ٣یـث. در ؿ٤ث كاج م٨رت

ةؼ ػَػ یا ٗحضػة کكػیغق کػ٥ در اٝ٘تػای آكا٣گػار  āةؼ ٗحض٥ یا ػَػ دالٝث دارد ك  ٣aكا٣ة 

٨٣یـػی ٝؼی١ػؼ ك ٕكک٨ٗـػکی  ق٨د. قایغ اظحالؼ كاج ٣كاف دادق ٠ی [:a]ا١ٝٞٞی ةا  ةی٢

را کكػیغق وػتي کػؼدق ك  aٕكک٨ٗـکی  ،٣اقی از ١٦ی٢ ٠ـأ٥ٝ ةاقغ؛ ة٥ ّتارجی دیگؼ

ٟ ةػ٥ مػ٨رت ك ٦ -āpدر اكؿحایی ٦ٟ ة٥ م٨رت « آب»ٝؼی١ؼ ک٨جاق. اٗؽكف ةؼ آف، كإة 

ap- $ ة٥ کار رٗح٥ اؿثBartholomae, 1961: 325 در زةاف اكؿحایی، ٗارؿی ةاؿحاف .#

 ;Hale. 2008a: 105ج٘ػاكت ک١ّػی اؿػث ٣ػ٥ کی٘ػی $ āةػا  aك ٗارؿی ٠یا٥٣، ج٘اكت 

2008b: 126.# 
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 ّب تطجوِ. 3

#، اقْار ةعحیاری اؿث ٥٣ جؼز١ػة 16$ص  ا٣غ گ٘ح٥ظ٨د  ک٥ چ٤اف٠الؾ ٠حؼز١اف، 

 ك ٠ْحٛغ٣غ: ا٣غ کؼدقی ز٥ٞ١ را رّایث ك صٍ٘ ٦ا كإقٕكک٨ٗـکی. آ٣اف جؼجیب ازؽاء ك 

٣ؽدیکی ةـیار ٠یاف ٣ض٨ ك كإگاف ةعحیػاری ك ٗارؿػی، ایػ٢ ا٠ػؼ را »

ی ةیث، ٦ا كإقؿازد؛ چؼا ک٥ جؼجیب ك ٤١٦كی٤ی  ی١٠٠ک٢ ةٞک٥ وؼكری 

#. ةػػ٥ گ٘حػػة 16$ص « آف ٣ٛػػف ةـػػؽایی دارددر ا٣حٛػػاؿ ةػػار ّػػاً٘ی 

قػغق اؿػػث ك « آرکائیػک قػغف جؼز١ػ٥»٠حؼز١ػاف ایػ٢ ركش ؿػتب 

جؼز١ة ٠ا ةؼای کـا٣ی ٚاةٜ اؿح٘ادق اؿث کػ٥ ةػا »ک٥  ا٣غ کؼدقیادآكری 

 #.16$ص « ٠ح٨ف ٚغی١ی ٗارؿی ک١ی آق٤ایی داقح٥ ةاق٤غ

ٗـکی ٦ٟ اقارق اگؼ ٠الؾِ جؼز٥١ اقْار ةعحیاری اؿث، ة٧حؼ اؿث ة٥ جؼز١ة ٕكک٨

ق٨د ك قی٨ة جؼز١ة اك یا اصیا٣اً جؼز١ة ٣ادرؿث اك ذکؼ گؼدد. اٗؽكف ةؼ ای٢، ةایغ ج٨ز٥ 

اؿث؛ ة٤اةؼای٢، ٣اـ کحاب « ٨٠ادی ةؼای ٠ٌاْٝة گ٨یف ةعحیاری»داقث ک٥ ٣اـ کحاب، 

یی در اظحیػار ٠ضٛٛػاف ٦ػا دادقک٤غ. ای٢ کحاب ةایغ  ی٦٠غؼ از جغكی٢ آف را یادآكری 

ا ةح٨ا٤٣غ زةاف یا گ٨یف ةعحیاری را ةؼرؿی ك جضٞیٜ ک٤٤غ. ٦غؼ از جؼز١ػة ٚؼار د٦غ ج

ای٢ اقْار، آٗؼیغف ٠ح٢ ادةی یا ٤٦ؼی ٣یـث. ة٧حؼ آف اؿث ک٥ ٠عاًتػاف کحػاب ةػ٥ 

کـا٣ی ک٥ ةا ٠ح٨ف ٚغیٟ ٗارؿی آق٤ایی دار٣غ، ٠ضغكد ٣ك٨د. جؼز٥١ ةایغ چ٤اف ةاقػغ 

٦ػای ایؼا٣ػی  یفگ٨ك  ٦ػا زةافضٛٛػاف زةاف ك در ای٢ ٨٠رد ظاص، ٠ یٗارؿک٥ ظ٨ا٤٣غة 

 ةح٨ا٤٣غ از آف اؿح٘ادق ک٤٤غ.

ی٥ کؼدف دك ٠نؼع از یک ةیث، ؿػتب ٣ػا٨٧٘٠ـ قػغف جؼز١ػ٥ ٚاٗ ٦ٟگاق امؼار ةؼ 

 قغق اؿث:

ظاف ة٥ قحاب رٗث، =در صػاٝی  یّٞ ||دٟٝ =٦ـث> ة٥ ٨٦ٝف « الگالؿ»ج٤٘گچی »

 #«.94یِ قکار، ة٨د> ة٥ ک٨ٝف $ص ٦ا = الق٥ک٥> 
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آیغ: ٣گؼافِ ج٤٘گچی الگالؿ ٦ـحٟ یا از اك  ی٠ة ٠نؼع ٣عـث دك ٨٧٘٠ـ ةؼ از جؼز١

جؼؿٟ. اٗؽكدف ّتارات در داظٜ ٚالب ٦ٟ از ركا٣ی جؼز٥١ کاؿح٥ اؿث. در ٗارؿػی  ی٠

 الزـ اؿث ك ٣یازی ٣یـث در ٚالب ٚؼار گیؼد. ٦ا ّتارتكز٨د ای٢ 

 :ا٣غ ٨٣قح٠٥حؼز١اف 

صٍ٘ ك در  جؼز٥١ی ٗارؿی گ٨یف ةعحیاری را أٞب در ٦ا كإق ک٢٧»

ی ةعحیاری را ٦ا كإقةؼظی »# ك 16$ص « یٟا کؼدقج٨ویضات اةیات ٤ْ٠ا 

رك٣غ ة٥ ٤٠ُػ٨ر  ی١٣ک٥ ؿاظحی کا٠الً ٗارؿی دار٣غ، ا٠ا در ٗارؿی ة٥ کار 

ی ای٢ گ٨یف، ّی٤اً در جؼز١ػ٥ آكردق ؿاز كإق٦ای  یثَؼٗی ؿاز ةؼزـح٥

 #.17$ص « یٟا کؼدقك در ج٨ویضات اةیات ٤ْ٠ا 

 ای٢ کار ٨٠زب دق٨ار قغف ٤ْ٠ی قْؼ قغق اؿث:

 #«.116را $ص  ظغا راقك  ظغا رصّٟتغاهلل ك  ||ةارا٥ٝ، ة٥ ٢٠ دررؿاف ؿ٥ جا پیا را »

در « پیا. »اؿث قغق ٨٣قح٥ةعحیاری اؿث ک٥ ةا ظي ٗارؿی  ١٦piyāاف « پیا»كإة 

« ماصب اّحتار»یا « ةا ارج ك ارز٣غق»ك ٠سازاً ٠ؼد « ٠ؼد کا٠ٜ»ٝؼی ةعحیاری ة٥ ٤ْ٠ی 

# ك اٝتح٥ در ةعف ج٨ویضات ق٘ٛی ك دادرس ٦ٟ ٤ْ٠ی آف 857: 1375اؿث $٠ْی٢، 

 #.٣199یا٠غق اؿث $ص 

 ؿاظث ةؼظی ز١الت ٠ٌاةٙ ٗارؿی ا٠ؼكزی ٣یـث ك ٤ْ٠ی آف ٠ت٧ٟ اؿث:

 #«.128د٦ی دارك ة٥ ٤ٗساف $ص  ی٠ای صکیٟ، چٛغر »

 ریؽی؟! ی٠ی٤ْی چٛغر دارك در ٤ٗساف 

 #«.131، یارـ ظیاط، دك کـب قا٦ی $ص ٠ألظ٨دـ »

 ی٤ْی دك کـب ك کار قا٦ی؟!
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جؼ ك ٠ٌاةٙ ةػا ؿػاظث زةػاف ٗارؿػی ا٠ػؼكزی ةاقػغ،  اگؼ جؼز١ة ةؼظی اقْار ركاف

ر٣گ ةؼ ؿؼ،  یالکیفِ ای ک»٣یازی ٣یـث در ج٨ویضات، جؼز٥١ را دكةارق جؼز٥١ کؼد: 

ظ٨ب راق »را « ظ٨ش در رٗحاری»در ةعف ج٨ویضات #«. 155ظ٨ش در رٗحاری $ص 

 #.161$ص  ا٣غ کؼدق٤ْ٠ی « ركی ی٠

 . اقؼبض ثرت٘بضٕ ثب ذط فبضؾ4ٖ

. ای٢ ةعػف ا٣غ آكردق٠ح٢ اقْار را ةا ظي ٗارؿی  301جا  ٠214حؼز١اف از م٘ضة 

ی ٠حؼز١اف اؿث ك در کحاب ٕكک٨ٗـکی ٣یا٠غق اؿث. ٠حؼز١ػاف ٦ػغؼ از ٦ا اٗؽكدقاز 

زةػاف ك ظ٨ا٤٣ػغگاف  یاریةعحپاؿػط ةػ٥ ٣یػاز ٠عاًتػاف ّػا٠ی »اٗؽكدف ای٢ ةعػف را 

ی ٣اآقػ٤ای٤غ ك ةػا قػ٤اظح زةافک٥ ٠٨١ّاً ة٥ ٠ـائٜ آكا٣گاری ك  ا٣غ دا٣ـح٥ٔیؼ٠حعنل 

 #.214$ص « ا٠الی ٗارؿی ا٣ؾ ةیكحؼی دار٣غ

رؿغ ک٥ اٗؽكدف چ٤ی٢ ةعكی در کحاةی ک٥ در زا٠ْة ١ّٞی ك ةا ٦ػغؼ  ی٠ة٥ ٣ُؼ 

ةؼای ٠ٌاْٝة گ٨یف ةعحیاری جغارؾ دیغق قغق، مؼؼ ٣ُؼ از ای٤کػ٥  ٦ا دادقگؼدآكری 

جا چ٥ صغ ای٢ ٦غؼ ٠ضٛٙ قغق اؿث، ٤٠اؿب ٣تاقغ. ظي ٗارؿی ةؼای دتث آكا٦ػای 

ی٢ ؿػتب از اٝ٘تػای زةاف ٗارؿی یا ٦ؼ زةاف ك گ٨یف دیگؼی ٣ا٤٠اؿب اؿث ك ة٥ ١٦ػ

#. ة٤ػاةؼای٢، ٨٣قػح٢ 7ػ  6: ٨ٚ1390ا٠ی،  ی٠غرؿػق٨د $ ی٠ا١ٝٞٞی اؿح٘ادق  ی٢ةآكا٣گار 

٠حعنػل را از ج٨ا٣ػغ ظ٨ا٤٣ػغة ّػادی ك ٔیؼ ی١٣اقْار گ٨یف ةعحیاری ةا ظي ٗارؿی 

چگ٣٨گی ٚؼائث ای٢ اقْار آگاق ؿازد. ّالكق ةؼ ایػ٢، ٠حؼز١ػاف درةػارة جؼز١ػة اقػْار 

جؼز١ة ٠ا ةؼای کـا٣ی ٚاةٜ اؿح٘ادق اؿث ک٥ ةػا ٠حػ٨ف ٚػغی١ی : »٣غا ٨٣قح٥ةعحیاری 

پاؿط ة٥ ٣یاز ٠عاًتاف »# ك در ای٢ ةعف 16$ص « ٗارؿی ک١ی آق٤ایی داقح٥ ةاق٤غ

. ٦ػؼ کحػاةی ا٣غ داقػح٥را ٠ػغ ٣ُػؼ « ّا٠ی ةعحیاری زةاف ك ظ٨ا٤٣غگاف ٔیؼ٠حعنػل

٦ػػای  یفگ٨ك  ا٦ػػ زةاف٠عاًتػػا٣ی دارد، ك ٠عاًتػػاف ایػػ٢ کحػػاب پژك٦كػػگؼاف صػػ٨زة 

ج٨اف در یک کحاب ٦ؼ دك گػؼكق را  ی٠١٣حعنل ك ّادی. ا٣غ، ٥٣ ظ٨ا٤٣غگاف ٔیؼ یؼا٣یا
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زیؼا ٣یاز٦ای ٦ؼ گؼكق ةا دیگؼی ٠ح٘اكت اؿث ك ٦ؼ کغاـ از ٤٠ُؼی  ٠عاًب ٚؼار داد،

 ٣گؼ٣غ. ی٠٠ح٘اكت ة٥ چ٤ی٢ ادؼی 

اًالّػات ی ایػ٢ کحػاب ةػؼ اؿػاس ٦ا دادقصامٜ ؿع٢ آ٣ک٥، ّالكق ةؼ آ٣ک٥ جٕییؼ 

ج٨اف گ٘ث ایػ٢  ی٠رؿغ،  ی١٣ا٠ؼكزی از گ٨یف یا زةاف ةعحیاری، چ٤غاف ١ّٞی ة٥ ٣ُؼ 

ک٤غ. ّالكق  ی١٣ٗؼا٦ٟ « ٨٠ادی ةؼای ٠ٌاْٝة گ٨یف ةعحیاری»ةایغ ٦ٟ،  ک٥ چ٤افکحاب 

گػاری ٠ٌؼح قغ، ةؼظی اًالّػات  ی٥جکیـی، ّالئٟ آف ك ٨٣ كاجةؼ ٠ـائٞی ک٥ در ةاب 

ی ٣یؽ ٣ادیغق گؼٗح٥ قػغق اؿػث ٠ا٤٣ػغ ٣كػاف دادف ق٤اظح افزةی ٦ا پژك٦فالزـ ةؼای 

ی ةعحیػاری ٠ْؼٗػی ٦ػا كاجیی زغاگا٣ػ٥، ٦ػا ةعف. ة٧حػؼ آف ةػ٨د کػ٥ در ٦ا ةـث كإق

 قغ. ی٠قغ٣غ ك درةارة جکی٥ ك زایگاق آف ٣یؽ ةضخ  ی٠

 هٌبثغ

دكـ. ج٧ػؼاف: . جؼز١ة کؼیٟ کكاكرز. چػآ هقسهٔ اللغٔ اٗطاًٖ#. 1379. $چی٨ٞكیعائی٠ ٨ؿٖیارا٣ـکی، 

 پیاـ.

 .45ػ  44. 6. ًكط زاًف«. ٠ْؼٗی کحاب قْؼ ةعحیاری#. »1374ج٘ىٞی، اص١غ. $

ٕ     #. 1396. $كا٤ٝحػی٢ اٝکـػی٨یچٕكک٨ٗـکی،  . ٠ػؼیٟ قػ٘ٛی ك هـَازٕ ثـطإ هطبلؼـٔ گـَٗف ثرت٘ـبض
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