
یز ادمض آعام و  ؿهن او صع واژه  يگاعی  گؼیًی و تاع
اص ػاااصل،  ػلاان بااه ػباااو فاعؿاای، غلهؼلاای دااضا

 صفذه. 135، 1411هغهؾ، تهغاو 

هه، ٤ـكْ ال جـؤلی٧ کحـاب قا آگـاهی  ٧ ؾق ه٭ؿ‟ هئل‟
٠لمی و ٨كهًگی اظمـؿ آقام شاه١ه ال اب١اؾ ٌؽّیث„ 

اوث- او ال هیاو اب١ـاؾ گىيـاگىو ٌؽّـیث„  کكؾه ـکك
١ؿ  یزو  گؼیًی واژهآقام، ِك٨ا‚ به ؾو ب“  يگااعی ػلان تاع

ه کكؾه ليؿگی اظمؿ آقام بؽٍـی ال جـاقیػ  اوث- جىش‟
گمیًی و جاقیػ جکـىیى لبـاو ٨اقوـی ٠لمـی ؾق  واژه

ؾايٍصىیاو آًٌایی کاقًٌاواو و ایكاو ه١اِك اوث- 
وـالۀ هـكؾی کـه ؾق  گمیًی بـا کىٌـً ه٩حاؾوپًس واژه

ــاو„  ــه لب ــه ال و ــی جكشم ــه و ٠كب ــی و ٨كايى ايگلیى
آهـىل اوـث-  گمیًی ؾاٌـحه ؾقن کاق ؾائن با واژه و وك

هـا و ه٭ـاالت او،  ٠الوه بك ایـى، ؾق هیـاو ايبـىه کحاب
هی به جاقیػ ٠لن اؼحّاَ ؾاقؾ، چـه  ج١ؿاؾ ٬ابل جىش‟

ی و ایكايی و چه ٠لن ٤كبیF آگـاهی جاقیػ ٠لن اواله
هایی که آقام ؾق جاقیػ ٠لن جكشمه کكؾه، ا٠ـن‟  ال کحاب

ى  ال آيچه ِكیعا‚ ؾقهىٔىٞ جـاقیػ ٠لـن و یـا هحٕـم‟
ًٌاوی بـكای  اوث، ؾق وا٬ٟ يى٠ی هًبٟ جاقیػ ٠لن بىؾه

ــىب ــن هعى ــاقیػ ٠ل ــصىیاو ج ــگكاو و ؾايٍ  پژوهٍ
 ٌىؾ- هی

 
 
 
 
 
 

 „ً گمیًـی ؾق  ق واژهوـهن آقام ؾEکحاب ؾق ؾو بؽ
يگاقی ٠لـن بـه  وهن آقام ؾق جاقیػEو D لباو ٨اقوی
 اوث- جؤلی٧ ٌؿهD لباو ٨اقوی

ل کحاب، کاقهای ٨كؾی و  اؾ ٠اؾل، ؾق بؽً او‟ ظؿ‟
ـــی قا به شم١ـــی اظمـــؿ آقام ؾق واژه ـــیل  گمیً ج٩ّ

اوث جا ه١لىم کًؿ او ؾق چه ٌكایٙی و ؾق چـه  آوقؾه
جی و ال چًؿ ٘كیـ٫ بـه کـاق واژه ًـی اٌـح٥ال گمی هؿ‟

هـایی کـه بـه هیـل  اوث- آقام ؾق جكشمۀ کحاب ؾاٌحه
ؼـىقؾه  ای بكهی کكؾه، هكشا به واژه ؼىؾ ايحؽاب هی

واؼحه  که ه١اؾل ٨اقوی يؿاٌحه، ه١اؾلی بكای آو هی
اوثF شم ایى کاقهـای اي٩ـكاؾی، او  بكؾه و به کاق هی

الیث„ شم١ی يیم ٌكکث ؾاٌحه کـه ههن جـك  ؾق چًؿ ١٨‟
فكهىگ اصغالظیت هٍاقکث ؾق جؤلی٧ ها  ال همۀ آو

فكهىااگ و يیــم هٍــاقکث ؾق جــؤلی٧ شغكافیااییی 
الیث شم١ی ؾیگـك آقام  اصغالظیت علمی اوث- ١٨‟

ـــؤلی٧  ؾق واژه ك او ؾق ج ـــئذ‟ ـــاقکث ه ـــی، هٍ گمیً
اوث- ٠الوه بـك ایًهـا، آقام بـا ؾایك المعیقف فیقوی 

اوـث-  کكؾه ايصمى ل٥ات پمٌکی هن همکـاقی هی
اظمـــؿ آقام کحـــابی اوـــث های  یکـــی ال جكشمـــه

 ٩ِعه که جعث ٠ًىاو ٠مىهی„  173هايًؿ ؾق  ٨كهًگ
Eپیًٍهاؾ ٌما چیىث؟ Dث ٨كهًگىحاو لبـاو  به هم‟



 های نشر تازهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    025 12/2وامة فرَىگستان      
 َای وشر تازٌ     

 

اوـث- کحـاب  ایكاو •٨كهًگىـحاو ؾوم‡ هًحٍـك ٌـؿه
اوث کـه  ؾايً و ٨ى‟  هماق و پايّؿٌاهل يام ظؿوؾ 

ها قا به ٨اقوی بكگكؾايؿه اوـث- اظمـؿ  او ج١كی٧ آو
والگی،  ، ؾق پیكی و ؾق آوحايۀيىؾ1369آقام ؾق وال 

به ٠ٕىیث پیىوحۀ ٌىقای ٨كهًگىـحاو لبـاو و اؾب 
يٝكهـای او  ٨اقوی •٨كهًگىحاو وىم‡ ؾقآهؿ- اٜهاق

گمیًـی ؾق شلىـات ٌـىقای ٨كهًگىـحاو  ؾقباقۀ واژه
 اوث- اوث که ال وی به یاؾگاق هايؿه اذكیآؼكیى 
به باليمایی ، اؾ ٠اؾل ؾق اؾاهۀ ایى بؽً کحابظؿ‟ 

ؾق  اظمـؿ آقامها و اِىل و ٔىابٗ هىقؾ يٝـك  یؿگاهؾ
گمیًی و جبییى هًٝىهۀ ٨کكی و ـهًـی او ؾق ایـى  واژه
ـ پكؾاؼحـه ٨ى‟  ـ ،٧اوـث- هئل‟ ه بـه آٌـًایی و بـا جىش‟

ج٩ّیل به اقلیـابی و ي٭ـؿ  همکاقی با هكظىم آقام، به
ـــؿگاه ـــی  های او ؾق واژه ؾی ـــاو ٨اقو ـــی ؾق لب گمیً

 پكؾالؾ- هی
وــهن آقام ؾق Eبــا ٠ًــىاو  ،بؽــً ؾوم کحــاب

ك و به ي٭ـً هـئذ‟  ،Dيگاقی ٠لن به لباو ٨اقوی جاقیػ
ا٠حًـای آقام ؾق ا٨ـمایً هًـابٟ هـكجبٗ بـا  وهن ٬ابل

جاقیػ ٠لن اؼحّاَ ؾاقؾ- ؾق ایى بؽً، ال اظمـؿ 
ــاب ؾق  یز ػلاانآقام ؾوالؾه کح ــاب ؾق  ،تاااع ــه کح و

یزهىٔىٞ  ى هتضاما و هٍـث کحـاب ، ػلان صع تااع
یز ػلن اوث-  ٨ی ٌؿهه١ك‟  ،یل یا اؼحّاقج٩ّ به ،تاع

ا٨موو بك ایًها، ج١ؿاؾی ال ه٭االت آقام قا کـه  ،٧هئل‟ 
ها آهؿه و به جاقیػ ٠لـن  ت بلکه ؾق کحابيه ؾق هصال‟ 

اوث و ٨هكوحی ال چًؿ  ٨ی کكؾهاؼحّاَ ؾاٌحه ه١ك‟ 
ت و  ؾه ه٭الــۀ جــاقیػ ٠لمــی او قا کــه ؾق هصــال‟

ؾوث  بهها ؾقز ٌؿه بىؾه يیم، بؿوو ٌكض،  ؾايًٍاهه

جىاو گ٩ث کـه بؽـً ؾوم ایـى کحـاب   اوث- هی ؾاؾه
کلیؿ„ ؾوحیابی به آذاق جاقیػ ٠لمی آقام، ا٠ن‟ ال کحاب 

 و ه٭اله، اوث-
ًٌاوی کاهـل اظمـؿ آقام ؾقز  ؾق پایاو هن کحاب

 ٌؿه اوث-
ام يیلابىعی: ػيضگی، افکاع و عباػیات، دـیى  سیا
صايق و عضا تىفیك، تغجمه و تىضیخ كیز ابغاهین 
ػيجايی، تصذیخ و تضویى هـؼىص جؼفغی جاؼی، 

   صفذه. 531، 1411يیلىفغ، تهغاو 
ٌؿۀ جكشمـۀ ٌـیػ ابـكاهین  ایى کحاب، هحى جّعیط

بـه ٬لــن  ٌاكض و جفىایك قبیعیاایت ؼّیای ليصـايی ال 
 ظىیى ؾايً و قٔا جى٨ی٫ اوث-

ــه ــه هصمى٠ ــحن، ؾق جكکی ــكو بیى ــل ٬ های  ؾق اوای
ؾی ال جكشمه ـام ٨ـكاهن آهـؿ- های قبا٠یات  هح١ؿ‟ ؼی‟

ها کحابی اوث کـه  یکی ال هٍهىقجكیى ایى هصمى٠ه
ظىیى ؾايً، ال اؾیباو ایكايی ه٭ین اوحايبىل، و قٔا 
جى٨ی٫ هٍهىق به ٨یلىى٦، ال ايؿیٍمًؿاو اهل جكکیه، 

ــال  ــكاهن آوقؾيــؿ- ؾق آو 1301م. 1922ؾق و ي ٨
ؾو، ؾوث به يگاقي ایى کحاب لؾيـؿ،  هًگام که ایى

ـام ؾق ای هؿو‟  هصمى٠ه و ال اِل ٨اقوی قبا٠یات ؼی‟
هـایی ؾق ایـى  ًٌاواو گام ؾوث يبىؾه، هكچًؿ ٌك٪

ايؿ ؾق  ؼىاوـحه قاه بكؾاٌحه بىؾيؿ- بًـابكایى، آيهـا هی
ـی  گیـكی ال يىـؽه ؾقشۀ يؽىـث، بـا بهكه ‟ٙ های ؼ
ـــ٫ قبا٠یـــات، هصمى٠ـــه جكیى  ای ال بهحـــكیى و هىذ‟

ام قا جؿویى کًًؿ و ؾق هكظلۀ ب١ـؿ، قبا٠ی ؾق  های ؼی‟
ای ٨ّیط و ٌكض و ج٩ىـیكی ال  ايؿ جكشمه پی آو بىؾه
ها به لباو جكکی ٠كٔـه کًًـؿ- همچًـیى،  ایى قبا٠ی
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ام و ه٭ایىۀ  آو ها هباظری قا ؾقباقۀ ليؿگی و ا٨کاق ؼی‟
يٝـام ٨کـكی او بـا ؾیگـك ٨الوـ٩ه و ايؿیٍـمًؿاو ؾق 

ايؿ- هٙالب هكبىٖ به ليؿگی  وكآ٤ال کحاب گًصايؿه
ث جاقی ام و هىی‟ ام و ١ٌكوـكایی ؼی‟ ؽی او و ١ٌك ؼی‟

او قا ظىیى ؾايً يىٌحه اوث و هباظد هكبـىٖ بـه 
ــام و ه٭ایىــه اي بــا ؾیگــك  ايؿیٍــۀ ٨لىــ٩ی ؼی‟
 ايؿیٍمًؿاو به ٬لن قٔا جى٨ی٫ اوث-

به ؾلیل اقجبا٘ـات ٨كهًگـی ووـیٟ ایـكاو و جكکیـه ؾق 
ؾوقاو پیً ال ج٥ییك ؼٗ ؾق جكکیه، ایى اذك بال٨اِله پـه 

ه ِاظبال ايحٍاق ؾق ج يٝكاو ایكايـی ٬ـكاق  كکیه، هىقؾ جىش‟
جىاو گ٩ث که هٙالب ایـى کحـاب بـك  گك٨ث- اشماال‚ هی
ام ل„ ؼی‟   هی  ؼّیاای  جكاواهًٌاوــی ؾق ایـكاو، ال  وـیك جعـى‟

های اؼیـك،  ِاؾ٪ هـؿایث جـا آذـاق پؿیؿآهـؿه ؾق ؾهـه
اوثF ا٨موو بـك ایـى، هـحى ٨اقوـی„  جؤذیكی آٌکاق ؾاٌحه

هـای  ؼـف„ اِـلی جـؿویى چاپهای آو يیـم ال هآ قبا٠ی
ام ؾق ایكاو بىؾه  اوث- هؽحل٧ قبا٠یات ؼی‟

های  ي، ؾق یکـی ال ٌـماقه1302م. 1923ؾق وال 
ۀ  ل هصل‟ چاپ بكلیى بـه ايحٍـاق ایـى  ایكاوٍهكوال او‟

هـۀ آو ايحٍـاق  کحاب اٌاقه ٌؿه و جكشمۀ ٨اقوی ه٭ؿ‟
های آ٤ـالیى  های ؾیگكی ال ٨ّل اوث- بؽً یا٨حه 

ــماق ــم ؾق ٌ ــك يی ــك  هاذ ــه هًحٍ ــى هصل‟ ــؿ ای های ب١
ــى کحــاب قا پىــك ٌــیػ  اوــث- يىــؽه ٌؿه ای ال ای

ابكاهین ليصايی که ؾق و٩اقت ایكاو ؾق اوحايبىل کـاق 
کكؾ، بكای پؿقي جهیـه کـكؾ و بـه ایـكاو ٨كوـحاؾ-  هی

ليصايی ایى کحاب قا به ٨اقوی جكشمه کـكؾ- هحـكشن 
های ؼـىؾ قا يیـم  الی هباظد کحـاب ؾیـؿگاه ؾق البه
اوث- ال آيصـا کـه ٌـیػ ابـكاهین  يه بیاو کكؾهشؿاگا

بكايگیم اوـث کـه ا٤لـب  ليصايی ٌؽّـیحی بعـد
ايؿ یـا بكقوـی و جعلیلـی  آذاقي هًىل هًحٍـك يٍـؿه

اوـث، همـیى  ها ِـىقت يگك٨حه ؾ٬ی٫ و شاهٟ ال آو
الی هـحى و وـؽًايی کـه  های پكاکًؿه ؾق البـه يىٌحه

و اي بكای ؾوث لؾو بـه ایـى کـاق بیـا ؾقباقۀ ايگیمه
 کكؾه بىیاق ه٥حًن اوث-

هى١ىؾ ش٩١كی شمی هحى جكشمـۀ ٌـیػ ابـكاهین 
بـه ٬لـن  ٌكض و جفىیك قبیعیایت ؼّیای ليصايی  قا ال 

ـی  ‟ٙ ظىیى ؾايً و قٔا جى٨ی٫ بـك هبًـای يىـؽۀ ؼ
ٗ‟  6060هصله و يىؽۀ ؾايٍگاه بـه ٌـماقۀ  بـه ؼـ

 اوث- ؼىؾ ٌیػ ابكاهین ليصايی باليٍك کكؾه
م،  كًاؿاای: هًظااغی ایغاياای، ػباو ااض صبیغهمااضا هذما

هااه طباطبااائی، تهااغاو    781، 1399صايلااگاه ػلا
 صفذه.

های  هصمى٠ــه ه٭الــه ٌىیواای: مىظااك  ایكاواای لبین
م، اوـــحاؾ  ـــؿ ؾبیكه٭ـــؿ‟ ٨اقوـــی و ايگلیىـــی هعم‟

هه ٘با٘بایی اوث- ؾق ایـى  لباو ًٌاوی ؾايٍگاه ٠ال‟
ـث  ه٭اله ها، هًٝك يٝكی„ يگاقيؿه بـه چیىـحی و هاهی‟

هــای لبــاو ٨اقوــی و ؾق  كی ال ؾاؾهگیــ لبــاو بــا بهكه
هـای ؾیگـك„ ایكايـی  هـای بكؼـی ال لباو هىاقؾی ؾاؾه

 ه١ًکه ٌؿه اوث-
های ایى هصمى٠ه قویکكؾ ؼـىؾ قا  يىیىًؿۀ ه٭اله

Eيٝكیۀ ج١ـاهلی D ياهیـؿه اوـث- ؾق ایـى چـاقچىب
ــح٭الل  ــمكؾو او ــكوْ ٌ ــا ه٩ ــًؿه ب ــكی، يىیى يٝ

ــك٦، واز ظىله ــى، ِ ــای لبــايی •يع ًٌاوــی،  ه
الٞ‡ ال ج١اهل ایى ظىلهٌ ه١ًی ‟٘ ها  ًاوی و واؼث ا
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الت ؾقلهـايی و  با یکؿیگك بعد کكؾه و وـهن جعـى‟
ؾهی وـاؼحاق یـک لبـاو و  جمان لبايی قا ؾق ٌـکل

یث ؾايىحه اوـث- ؾق  جبییى چهكۀ کًىيی آو ظائم اهم‟
هــای پیٍــیى ؾق  ها و جعلیل ایــى شىــحاق، جىِــی٧

٨ی و پیاهؿ یا٨حه یىـًؿه های يى هكیک ال هباظد† ه١ك‟
الت يٝكی اهكول وـًصیؿه و اقلیـابی  ؾق گىحكۀ جعى‟

 ٌؿه اوث-
های ٨اقوـی کحـاب بـه ایـى جكجیـب  ٠ًاویى ه٭اله

اوث: اِىلی بكای هٙال١ـۀ ٠لمـی لبـاو: قویکـكؾ 
های وببی  ج١اهلیF هصهىل ؾق لباو ٨اقویF واؼث

ؾق لباو ٨اقویF لبـاو  ‘ قا ’ؾق لباو ٨اقویF پیكاهىو 
ـــه ـــ ٨اقوـــی و يٝكی‟ وشىی  ايی: ؾق شىـــثهای لب

 Fچاقچىبی بكای جؿویى ؾوحىق شاهٟ لبـاو ٨اقوـی
 Fواؼحاقهای ؾاقای ٨ا٠ـل„ ٤یك٨ـا٠لی ؾق ٨اقوـی يـى
ــمام ؾق  ــً ايٕ ــیF ي٭ ــاو ٨اقو ــب ؾق لب ــل هكک‟ ١٨

ًٌان  والی لباو ٨اقویF گىیFً ویبىیه: لباو واژه
های لبايی ؾو کىؾک  و ؾوحىقيىیهF جىِی٧ ویژگی

جعلیل پیاهؿهای يٝكی هايؿۀ ـهًی و هًموی و  ٠٭ب
٨ی و ي٭ؿ کحاب  ٌىیوی وىیه ؾق  مکیجب لبینآوF ه١ك‟

٨ی و ي٭ـؿ کحـاب غكب ا  ؾق وایؼث   مغیلعاهF ه١ك‟
 -گفحمیوی  لبین فیقوی

های ايگلیىی کحاب به ایـى جكجیـب  ٠ًاویى ه٭اله
 اوث:

Passive in Persian; On the (in)dependence  

of  Syntax and Pragmatics: Evidence from 

the Postposition –rā in Persian; Compound 

Verbs in Persian; Linguistic Typology: An 

Iranian Perspective. 

های ايگلیىی ایى هصمى٠ه، ؾق وـٙط  همۀ ه٭اله
المللی، به ِىقت ٨ّـلی ال یـک کحـاب یـا بـه  بیى

ه ّـی لباو ِىقت ه٭اله ؾق هصل‟ ‟ّ ًٌاوـی  های جؽ
 ايؿ- يٍك یا٨حه

ــىٖ  ــكی اي١کانؼٙ ــؿگاه يٝ ــی ؾی ــه ؾق  کل‟ یا٨ح
 هصمى٠ۀ ظأك بؿیى ٌكض اوث:

جـىاو  لهايی„ یک لبـاو قا هكگـم يمی ـ و١ٔیث هن
Fالت ؾقلهايی„ آو بالًٌاؼث  بكیؿه ال جعى‟

لعاٚ  هـای هًـموی بـه ًٌاؼحی„ لباو ـ بكقوی قؾه
الت  ش٥كا٨یایی هی جىايـؿ ؾق پكجـى ا٨کًـؿو بـه جعـى‟

ها بىـیاق  ؼايىاؾۀ آو نگكوه و ه های هن جاقیؽی لباو
گاهی  بؽً باٌؿF آ

ـــ واؼـحاقهـــای  لبــايی  لـــموها‚  بــه  هـ٩اهیـــن 
ال٠ـی و  ‟٘ ه١ًاًٌاؼحی، کاقبكؾٌـًاؼحی، وـاؼث ا

 پفیك يیىحًؿF ًٌاؼحی ج٭لیل
ۀ يٙـ٫، ٨٭ـٗ  ـ لباو ًٌاوی، ی١ًی ٠لن هٙال١ۀ ٬ى‟

ـا لبـاو يیالهًـؿ  ٬كیًه هایی ؾق ٨لىـ٩ۀ ٠لـن ؾاقؾF اه‟
ـث ٠لـىم ٨لى٩ۀ ٠لمی اوـث  کـه هحًاوـب بـا هاهی‟

Fايىايی باٌؿ 
ل ؾق لبـاو، یـا بـه اؼحّـاق ج٥ییـك  ــ ج٥ییك و جعى‟
لبايی، گاه قیٍه ؾق ٠ىاهل ؾقويی لباو و گـاه قیٍـه 

 لبايی ؾاقؾF ؾق ٠ىاهل بكوو
ـه هـای  ها و هکحب ــ همـىاقه اللم اوـث ال يٝكی‟

ث و  شهايی هٙكض ؾق لباو گاه بـىؾ و ِـع‟ ًٌاوی آ
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ی  ها و گىیً های لباو با ؾاؾهها قا  و٭ن آو های هعل‟
 و بىهی آلهىؾ-

ياهااه و سااضهات ػلماای و فغهًگاای اؿااتاص  ػيضگی
اؿماػیل ؿؼاصت، به اهتمام ايجمى آثاع و هفااسغ 

 صفذه. 117، 1399فغهًگی، تهغاو 
ــحاؾ  ــىم او ــث هكظ ــبث بمقگؿاٌ ــه هًاو ــك ب ــى اذ ای

ٌـًان، يىیىـًؿه،  اوما٠یل وـ١اؾت، اؾیـب، لباو
ــى  ــكشن و ٠ٕ ــاو و اؾب هح ــحاو لب ــحۀ ٨كهًگى پیىو

 ٨اقوی هًحٍك ٌؿه اوث-
ياهه، بـه ٠ًـىاو ؾویىـث و  ٨هكوث هٙالب ایى اقز

های ايصمى آذـاق  ياهه یکمیى ؾ٨حك ال هصمى٠ۀ ليؿگی
و ه٩اؼك ٨كهًگی، به ایى جكجیـب اوـث: پـل يىیـا و 
 F‡يىبث هیاو ٬كآو و ٠ك٨ـاو •ظىـى بلؽـاقی ٬هـی

جـا وكپكوـحی اوحاؾ اوما٠یل و١اؾت ال آهىلگـاقی 
ؾايًٍاهه •آهًـه بیـؿگلی‡F ٨هكوـث آذـاق اوـما٠یل 
ــ١اؾت  ــای و ــ٩ا٠حی‡F کیمی ــايه ٌ ــ١اؾت •ا٨ى و
اؾ ٠اؾل‡F ؼاهىٌی هحكشن ؼـاهىي  •٤اله١لی ظؿ‟

 آوق„  •اظمــؿ وــمی١ی گیاليــی‡F اظىــان گكیــه
ــؿگمايی   ؾوــث ال ؾاؾگــی •اِــ٥ك ؾاؾبــه‡F ٠ّــك ب

ــۀ  ــب جكشم ــىهی همــؿايی‡F هکح ــیى ه١ّ •ظى
•اظمـؿ هىـصؿشاه١ی‡F ؾیـؿه اوـما٠یل وـ١اؾت 

ــا  ؿقٔ ــًن •هعم‟ ــعكا ٨ک ــه ِ ــبك ب ــًن و ِ ــا ک ؾقی
ــیكی ــحاقی يّ ــكشن و ویكاو ــحىؾيی هح ــحکاق و ‡F پٍ

ؿ٠لی آل بی ؾاوؾ‡F پژوهٍگكی اوحىاق ؾق  شايٍیى •وی‟
ای  ٬اهث هحكشمـی پكجـىاو •٨كیـؿه ٠لـىی‡F کىٌـًؿه

و٬ث بكای ٨كهًگ ایكاو •ایكاو گكگیى‡F اوـما٠یل  جمام

هــای وــ١اؾت  لاؾه‡F آهىله ٙاووــ١اؾت •ٌــهًال وــل
وی‡F ویمای اوحاؾ وـ١اؾت ؾق هكواقیـؿ  •ههًال ه٭ؿ‟
ايؿیٍه •پیمايه ِالعی‡F ٤كوب آ٨حاب و١اؾت •آهًه 
 F‡ؼا٘كات باو١اؾت •ش٩١كٌصاٞ کیهـايی F‡بیؿگلی

وگى  يىیىــی ؾق ایــكاو اهــكول: گ٩ــث يهٕــث ؾايًٍاهه
ــؿی‡F گ٩ــث وگى بــا اوــما٠یل وــ١اؾت  •وــایك هعم‟

ؿهاٌن  ـم ـی •هعم‟ قوض  اکبكیاو‡F لباو ٨اقوـی، همی‟
 قوض •اوما٠یل و١اؾت‡- ال ٤یكـی
های عوصکااای، پااالوهق ػلااای عوالااای،  ؿاااغوصه

، 1399فغهًگـااتاو ػباااو و اصب فاعؿاای، تهااغاو 
 صفذه. 843

ؾ٨حك کىچک ١ٌك قوؾکی ا٨موو بك بیىث و چًؿ باق، 
های گىياگىو، به چاپ قوـیؿه و بىـیاقی  به ِىقت
چًؿیى لباو جكشمه ٌؿه اوـث-  های او به ال وكوؾه

هۀ کحاب به بـؿؼىايی ها و  ها و کاوـحی قوا٬ی ؾق ه٭ؿ‟
ها  های واژگايی و ه١ًایی ؾق همۀ ایى چاپ ياؾقوحی

های گىــحكؾۀ  کًــؿ- بــه بــاوق او اذكپــفیكی اٌــاقه هی
هكی •٨ـكاقوؾی‡ و  ‟ً وكایًؿگاو و يىیىًؿگاو هاوقاءال

و  ال آو هیاو قوؾکـی، ال واژگـاو و وـاؼحاق ِـك٨ی
ویژه لبـاو  های ایكايـی هیايـۀ ٌـك٬ی، بـه يعىی لباو

٥ؿی، ؼىايً وكوؾه های ٨ـكاقوؾی قا  ها و يىٌـحه و“
 بكای ها ؾٌىاق کكؾه اوث-

يگـــاقاو ٌـــماق ٨كاوايـــی ال  بىـــیاقی ال ٨كهًگ
ــ٥ؿی ؾق هحى واژه ــای و“ هكی قا ؾق  ه ‟ً ــاوقاءال ــای ه ه

کـه  ايـؿ، همچًاو های ؼىؾ ٔـبٗ يکكؾه ياهه ٨كهًگ
ـات  های وبک کحاب يىیىًؿگاو ًٌاوی و جاقیػ اؾبی‟
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های جاقیػ لباو، کمحك به ایى يکحـۀ  و بكؼی ال کحاب
ـه کكؾه ههن لباو ايـؿ کـه گىيـۀ لبـايی„  ٌـًاؼحی جىش‟

وكایًؿگاو و يىیىًؿگاو ٨كاقوؾی با لباو بىـیاقی ال 
هـای  وكایًؿگاو و يىیىًؿگاو ؼكاوـايی ياهمؽىايی

 ی ؾاقؾ-ا واژگايی، واؼحاقی و آوایی„ گىحكؾه
اظاىال و ، هحى کحاب قوؾکی  هی  وكوؾ ؾق چاپ 

هایۀ پـژوهً اوـث-  ؾوث اٌعیق قوؾکی ومكلىؿ 
 ؾیاىانهـای  هایۀ همـۀ چاپ ایى اذك و١یؿ ي٩یىی بى

قوؾکی ؾق ایكاو و جاشیکىحاو بىؾه اوث- قوا٬ی بكای 
قوؾکی به آيچه قوؾکی وكوؾه  ؾیىانایًکه چاپ جالۀ 
ــک ــث يمؾی ــؿ، همؽىايی او ــايی  جك باٌ ــای واژگ ه

ــا  هحى هك ب ‟ً هــای وــؿۀ چهــاقم و پــًصن ؾق هــاوقاءال
های قوؾکی قا بكقوی کكؾه اوث- بـه  واژگاو وكوؾه

هـــای ٨ـــكاواو گىيـــۀ لبـــايی  بیـــاو او، ياهمؽىايی
هك •٨كاقوؾ‡ که اذكپفیكی گىحكؾه ‟ً ای ال لباو  هاوقاءال

٥ؿی و  های ایكايی هیايـۀ  ٌایؿ بكؼی ؾیگك ال لباوو“
ٌك٬ی ؾاٌـحه، بـك ؾٌـىاقی لبـايی„ قوؾکـی و ؾیگـك 
ــایی و ؾوقۀ  وــكایًؿگاو و يىیىــًؿگاو ظــىلۀ ش٥كا٨ی

ها ا٨موؾه اوث- همچًیى، ؾق ایى چـاپ  جاقیؽی آو
ــكوؾه ــیاقی ال  ال و ــماق بى ــكای ٌ ــی، ب های قوؾک

ــه ؾق چاپ بیث هــای ؾیگــك  هــای ایــى ٌــا٠ك ک
يٍؿه بىؾيؿ یا ه١ًای ؾ٬ی٭ـی يؿاٌـحًؿ،  گفاقی ه١ًی

 ه١ًایی به ؾوث ؾاؾه ٌؿه اوث-
آهؿه بـكای بىـیاقی ال  ها و ٌاهؿهای ٨كاهن يمىيه

های  هـای وـؿه های قوؾکـی ال هحى های وكوؾه واژه
 هؽحل٧، وشه جمایم ایى پژوهً اوث-

های قوؾکی هٍحمل بك ٬ّیؿه،  ؾق ایى اذك، وكوؾه
کًؿه، ابیـات بالهايـؿه ٤مل، ١ٙ٬ه، قبا٠ی، ابیات پكا

ــكوؾه ال هرًىی ــه او، ؾق  هــا و و  118های هًىــىب ب
ـل  ٩ِعه، ٨كاهن آهـؿه اوـث- یاؾؾاٌـث ‟ّ های ه٩

 490های قوؾکـی  قوا٬ی بـك لبـاو و ل٥ـات وـكوؾه
گیـكؾ- او ؾق بؽـً  ٩ِعه ال ظصن کحاب قا ؾقبكهی

های لبايی ؾق  اؼحّاق به بكؼی ال پژوهً پایايی، به
 اؼحه اوث-های قوؾکی پكؾ وكوؾه

اااِض  ها، واژه فاعؿااای باؿاااتاو: کتیباااه ياهاااه، هذما
صوؿاات، فغهًگـااتاو ػباااو و اصب فاعؿاای،  دـى
 صفذه. 543، 1399تهغاو 

هـای باوـحايی ایـكاو  لباو ٨اقوی باوـحاو یکـی ال  لباو
ل„ پیً ال هیالؾ جا يیمۀ ٬ـكو  اوث که ال يیمۀ ؾوم هماقۀ او‟

ایـكاو قواز چهاقم پیً ال هیالؾ، ؾق ياظیۀ شًىب ٤كبی 
ق٨حـه  ؾاٌحه و لباو قومی ؾقباق هؽاهًٍیاو به ٌـماق هی

اوث- ال لباو ٨اقوی باوحاو، کـه ٌـباهث بىـیاقی بـه 
لباو اووحایی ؾاقؾ، آذاق هکحىب يىبحا‚ ٨كاوايـی بـك شـای 
هايــؿه اوــث- ایــى آذــاق کــه اِــٙالظا‚ کحیبــه ؼىايــؿه 

ٗ‟ هیؽی ٨اقوی باوـحاو کحابـث ٌـؿه و  هی ٌىيؿ، به ؼ
ق يىاظی ٨اقن، ؼىلوحاو و هاؾ باوحاو و يیـم ؾق ا٤لب ؾ

ل و هّك یا٨حه ٌؿه  ايؿ- باب„
جـكیى آذـاق  های ٨اقوی باوـحاو قا بایـؿ کهى کحیبه

های ایكايی بـه ٌـماق آوقؾ کـه ٌـىاهؿ  هکحىب به لباو
کاقی و جعكیـ٧،  ها بـؿوو ؾوـث لبايی و جاقیؽی„ آو

په ال يمؾیک به ؾوهماق و پايّؿ وال، ٠یًا‚ بـه ؾوـث 
 ها قویؿه اوث-
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ٗ‟ هیؽـی„  ؾايٍمًؿاو اقوپایی ؾق قهمگٍایی ال ؼـ
های ٨اقوـی باوـحاو و جع٭یـ٫  ق٨حـه ؾق کحیبـه کاق به

ايؿ، و ال اوایـل  گام بىؾه ها پیً ؾقباقۀ لباو ایى کحیبه
کًىو، ِؿها کحـاب و ه٭الـۀ  ٬كو يىلؾهن هیالؾی جا

هايـؿه  شـا ٠لمی ؾقباقۀ لباو ٨اقوی باوحاو و آذاق به
هـای  هًحٍك ٌـؿه اوـث- ال آيصـا کـه پژوهً ال آو

هايـؿه  شا بًیاؾی ؾقباقۀ لباو ٨اقوی باوحاو و آذاق به
های ؼاقشی بىؾه اوـث، ؾق ایـى اذـك،  ال آو به لباو

بـاقه گـكؾآوقی و بـه لبـاو  ایـى يحایس جع٭ی٭ـات ؾق
 ٨اقوی جؿویى ٌؿه اوث-

هعّـىل  ویماه واژ ، هی کحیطاه فیقوی بیوحین:کحاب 
هـای ایكايـی  اشكای بؽٍی ال ٘كض شـاهٟ گـكوه لباو
لباو ٨اقوـی ٨Eكهًگىحاو لباو و اؾب ٨اقوی با ٠ًىاو 

بىؾه اوث- ؾق ایى اذك بـه D باوحاو و آذاق بالهايؿه ال آو
ٗ‟ هیؽـی و کحیبـه های ٨اقوـی  جاقیؽچۀ ؼىايـؿو„ ؼـ

٨ــی کحیبــه های ٌــاهاو هؽاهًٍــی،  باوــحاو، ه١ك‟
های  و جكشمۀ ٨اقوـی„ کحیبـه يىیىی يىیىی، واز ظك٦

ــل  ياهــه ٨اقوــی باوــحاو و جــؿویى واژه ‟ّ ای يىــبحا‚ ه٩
پكؾاؼحــه و بــه هىــائل لبــايی ٨اقوــی باوــحاو، يٝیــك 

ــاقه  واز ــاو، اٌ ــاقیؽی و يعــى لب ــحىق ج ًٌاوــی، ؾو
 اوث-  ٌؿه

٧ اذك، ؾق  ایى ؾ٨حك، به وـاب٭ۀ  بشق يشـتهئل‟
 آًٌایی اقوپاییـاو بـا آذـاق باوـحايی ایـكاو و ؼٙـىٖ
ً پیگیك ؾايٍمًؿاو اقوپایی قا  هیؽی پكؾاؼحه و کىٌ

ٗ‟ هیؽــی و ؼىايــؿو کحیبــه های  ؾق کٍــ٧ قهــم„ ؼــ
F٨اقوی باوحاو یاؾآوق ٌؿه اوث 

٭او قا  ، ههنبشق صومؾق  جكیى آقاء و يٝكات هع٭‟

ٗ‟ هیؽی ٨اقوی باوحاو  ؾقباقۀ اِیل یا بؿیٟ بىؾو„ ؼ
های ایـى ؼـٗ قا بكٌـمكؾه  ي٭ل کكؾه، بكؼی ویژگی

 Fاوث
ــهبشااق ؿااىمؾق  ــاهاو  ، کحیب ــه ٌ ــب ب های هًحى

٨ــی و هٕــمىو هكیــک ال  هؽاهًٍــی قا بــه اشمال ه١ك‟
هـا قا ي٭ـل کـكؾه  ها و ؾق هىاقؾی جكشمۀ ٨اقوـی آو کحیبه

هکحـىب  های کحیبهاوث- هئل‟٧ ؾق ایى بؽً، بكؼی ال 
٨ی کكؾه اوثF ها و ههكه بك ٜكو٦، وليه  ها قا ه١ك‟

های  یبـهٌـاهل جكشمـۀ ٨اقوـی کح بشق چهاعم
يىٌــث و  ٨اقوــی باوــحاو اوــث کــه پــه ال ظك٦

 يىٌث„ هك کحیبه آهؿه اوثF واز
ل ال ل٥ات  ياهه ، واژهبشق پًجنؾق  ‟ّ ای يىبحا‚ ه٩

های ٨اقوی باوحاو جًٝـین ٌـؿه  ق٨حه ؾق کحیبه کاق به
٧ ؾق ایى واژه ياهه بكای هكیک ال ظكو٦،  اوث- هئل‟

ــىقت ــىؾ، ِ ــ٩ات و  ٬ی ــاهی و ِ ــك٨ی„ او های ِ
ــی٥ه ــاهؿی آوقؾه و به ِ ــی ٌ ــه  های ١٨ل ــاق ب اؼحّ

Fاٌح٭ا٪ هكکؿام پكؾاؼحه اوث 
و پایايی کحاب يیم چًـؿ ٨هكوـث  بشق كلنؾق 

جًٝین ٌؿه اوث جا ؾوحكوی ؼىايًؿگاو به هكیک ال 
ــه ــه کــاق کلمــات ب ــحى کحیب ــه ؾق ه وــاؾگی  ها به ق٨ح

 پفیكؾ-  ِىقت
ضعضا ػلی  بشلی هذما

يـب،  العیهثًىی هؼًىی، ههضی ؿا صع كًاسِت 
 .صفذه 535 ،1398 تهغاو فغهًگ هؼاصغ،
جىاو گ٩ث آيچه بایؿ ؾقباقۀ یک هحى  ال یک هًٝك هی

بؿايین، یا بیكويی اوث یا ؾقويی- ال هٙالب  کهى
بیكويی بكؼی هكبىٖ اوث به جاقیؽچه، يام و ٌیىۀ 
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های  گیكی و ؾیگك ظىاٌی یک اذك و يىؽه ٌکل
ّ‟ ات هو بكؼی ؾیگك يٝكی‟  ،هىشىؾ ال آو ّاو و حؽ

گك٨حه ؾقباقۀ اذك هىقؾ يٝك  ٌكوض و جع٭ی٭ات ِىقت
 -قا ؾق بك ؾاقؾ

حی به ؾو بؽً هعحىا  هٙالب ؾقويی قا به ‟ً ٘ىق و
كی کًًؿ- هعحىا بیًً و ج٩ک‟  و ِىقت ج٭ىین هی

کًؿ و ِىقت ٠باقت اوث  اوث که هحى ٠كٔه هی
ال ؼّىِیات واؼحاقی، لبايی و هًكی„ آو- ؾق 

ها  جماهی„ ایى بؽً مرىى  معىى  ؾق ٌىیؼث   کحاب„ 
 بكقوی ٌؿه اوث-

ؼىايًؿه قا شلـب  ه„ چیمی که ؾق ابحؿای کحاب جىش‟ 
اوـث کــه ىی ٌــماقی ال ليـؿگی هىلــ گـاه کًــؿ هـی

ـ ،همچىو هٙالـب کحـاب، هـىشم ا ؾ٬یـ٫ اوـث- اه‟
گاه هٙالـب  ٩حاق کىجاه يىیىًؿه آهؿه و آوگوپه پیٍ

جكجیـب جـؿویى ٌـؿه  ؿیىکحاب که ؾق ًٌ ٨ّل بـ
 ٤ال هی ٌىؾ:آ

یز يظن، ػًىاو، آغاػ و پایاو (1  تاع
ؿاستاع، هىضىػات، َاػلم، هآساظ و چکیاضۀ  (1

 صفاتغ با هًتشِب ابیات
 های بًیاصی ها و بیًق ؿغچلمه (3
 ػباو و ؿبک (4
 ها ها و ؿیِغ تغجمه ها، گؼیضه ياهه كغوح، واژه (5
 ی و چاپیهای سطا  يـشه (6

گ٩حاق و هك گ٩حاق هكیک ال ایى ًٌ ٨ّل به چًؿ 
کـه يىیىـًؿه  به چًؿ بًؿ ج٭ىین ٌؿه اوـث و چًـاو

 گىیؿ:  هی

های اللم  ٬ّؿ بك ایى بىؾه که جماهی„ شًبه
و  مرىى بكای ًٌاؼث„ ؾقوث و کاهل„ 

هىٔى٠ات و هىائل„ ههن و اواوی„ 
ی، ؾق ایى ؾ٨حك پژوهی، ال شمئی و کل‟   هرًىی

کىًٌ ٌؿه که ٘كض„  ،بیایؿF ؾق ٠یى ظال
ث„ يىیىًؿه بك ایى يی‟  .اؼحّاق باٌؿ به یکهك

ؾق ٠یى کىجاهی، به ٬ؿق  ،بىؾه که ایى قواله
اهکاو وا٨ی باٌؿ که هن هبحؿیاو قا یاقیگك 

ظأك  ۀا٨حؿ و هن هًحهیاو قا کاقآهؿ- يىٌح
ها، گكؾآوقی و جلؽیُ و  ؾق ب١ٕی ال بؽً
با يٝك به جع٭ی٭ات„  مرىى جعلیل„ وشىهی ال 

ؾیگك، هباظد،  هىشىؾ اوث، و ؾق بكؼی
 يهؿ- ای قا پیً قو هی ها و يکات„ جاله ؾیؿگاه
 َ•12,13‡ 

ل ا که کحاب صال آي ‟ّ  ا جًهاصؾق ایً ،اوثه٩
 ٌىؾ: هی اٌاقهجكیى هىاقؾ  ههن
 Fمرىى بعد ؾقباقۀ جاقیػ ؾ٬ی٫ آ٤ال وكوؾو„  ا
و ا٨كاؾ ظأك ؾق  مرىى  لهاو جٍکیل شلىات ا

ؾق  Dهرًىیاِعاب Eه به ٠ًىاو ایى شلىات، جىش‟ 
بًؿی ؾو گكوه ال هؽا٘باو  ، و ج٭ىینمىیلب العیقفیه

ٍاو و  : وؽىىیبك اوان وؽى ؼىؾ هىل ىیهىل ک„
ٍاو وؽى  Fک“

گ٩حى اٜهاق اهحًاٞ و  همىاقه ال وؽى ىیچكا هىل ا
 Fکًؿ بیماقی هی

ً‟  ا با اشحًاب ال  مرىى ؾق آ٤ال  ىیٌکًی هىل ثو
٦ بـكؼال کـه،همچًـیى ایً Fآوقؾو يام و ظمؿ ؼـؿا

ــس، ؾق بكؾاٌــث„  ــى قای ــ ای ــیى او‟  ىیؼّــىَ هىل ل
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 ‟ً  Fٌکى يیىث ثو
ٌـىاهؿ کـاقبكؾ اوـح١اقۀ  ۀوـاب٭ ۀجىٔیط ؾقباق ا

EيیD  مرىى پیً الF 
 مرىاى باق چه کىی به هصؿه بیـث آ٤ـال  لیىاو‟  ا

 Fؾاؾه اوث Dياهه يی٠Eًىاو 
 ،مرىاى ؾق چًـؿ شـای  ىیـکك ایى يکحه که هىل ا

کیـؿ  مرىاى پایـاو بـىؾو  بـك بـی ،ویژه اواؼك آو به جؤ
 Fکًؿ هی

ؾق چه والی  مرىى باقه که وكوؾو  بعد ؾق ایى ا
 Fجمام ٌؿه اوث

کـه  مرىاى  ۀاٌاقۀ يىیىًؿه به اقجباٖ آؼكیى واژ ا
 Fمرىى پایاو هايؿو  اوث، با بی DقوليهE ۀکلم
قا به ؾ٨اجك ج٭ىـین کـكؾه و بـه  مرىى  ىیچكا هىل ا

اکح٩ا يکكؾه اوـث؟ آیـا  مرىى های هىشىؾ ؾق  ٠ًىاو
ؼاَ لهايی  ایى هٙلب ال ابحؿا ؾق ـهى او بىؾه یا ال

 ایى جّمین  قا گك٨حه اوث؟
 ،ل و ؾومث و٩٬ۀ ؾووالۀ بیى وكایً ؾ٨حـك او‟ ٠ل‟  ا

٭او پیٍـیى، جعلیلـی  هن‟ که ٔمى ي٭ل ا يٝكات هع٭‟
 Fٌىؾ جاله اقائه هی

 ىی،پؿق هىلـ ،ولؿ يام بهاء ه ؾاؾو به يیاهؿو„ جىش‟  ا
 Fمرىى  ؾق

F مرىى چىو آهؿو يام ٌمه جبكیمی ؾق  و چًؿ ا
ؾق ه٭ایىـه بـا  مرىاى کكؾو ال ٌمه ؾق  کمی„ یاؾ و

 Fؾیىان کطیك
 Fمرىى و  لغآو جٍابهات بكؼی ا
ؼّىَ شًبۀ ٨٭یهايۀ بیًً و  وىؾهًؿی ؾق بًؿ ا

 Fمرىى و هٙالب ٨٭هی ؾق  ىیٌؽّیث هىل

بـا ٨كهًـگ ایـكاو  مرىاى چـىو اقجبـاٖ  و چًؿ ا
 ٨Fكؾووی ٌیهىیمۀباوحاو و 

بـا  مرىى  جٍابهاتؼّىَ  ؾو بًؿ ج٩ّیلی ؾق ا
ؾو اذــك ههــن کــه بــك ايؿیٍــۀ هىاليــا جــؤذیك اواوــی 

ٌــمه  مماایالتبهــاء ولــؿ و  معاایقفايــؿ:  گفاٌــحه
 Fجبكیمی

گ٩حاق ؾوم ال ٨ّل وىم کحاب ظاوی ؾوالؾه بًـؿ  ا
 ـیـلکـه  ،مرىاى های بًیاؾی  اوث ؾق جؿویى بیًً

ی‟  آهؿه٠ًاویى ایى  ـ ٫ٍ٠F Fثاوث: ذًى  Fللهؿ و جبح‟
 Fشكیاو ؾائمـی جبـؿیالت Fجٕاؾ Fوظؿت Fظ٭ی٭ث

و ٠٭ـل F کالم و ٨لى٩ه Fاؼال٪ Fؼؿا Fليؿگی و هكگ
٠ًـىاو بكؼـی  بـه ،ایـى هـىاقؾ - همچًـیىمرىى ؾق 

ها ٔمیمه ٌؿه اوـث: چیىـحی„  هباظد ؾیگك، بؿاو
 Fؼـىاب و بیـؿاقی Fآقاء ویاوـی Fهای شهاو وحىو

 Fلو Fِـبك Fجىاهل و هؿاقا F٘لب Fالهی ولی‟  ٠Fؿم
 F مرىىو ٌىق و ٤ى٤ا ؾق  Fهىوی٭ی Fً٘م

و  ی ـكؤــ٠ ل„ ـا٠یــ٨ا‛  ال ـىی ىلــه بیـماقی اا  
اٌکاالت ٬ا٨یه ؾق  بكؼیايؿیٍی، و يیم اٌاقه به  ٬ا٨یه

 Fمرىى 
هـای بیـايی و  ٌىاهؿی ال ًِایٟ بؿی١ی و آقایـه ا

 ‟
„َ  Fمرىى لبايی و گًصیًۀ واژگاو  ؼىا

َ„  و بعری ؾق مرىى لباو جمریلی  ا ـEؼّى ‟ّ ه ٬
 ‟ّ  ىیهىلـ Dوؽى ؾق وـؽى آوقؾوE و Dه آوقؾوؾق ٬

 DFاق کالمك‟ شك‟ ش‛ E ،یا به ٬ىل ؼىؾي مرىى ؾق 
ّ‟  مرىى  ا ٌا٠ك وث یا ي٭ؿ ظال ؼىؾ اپكؾالی  ه٬

ؾ٨ـات آو ؾق او هحك Dي٭ـؿ ظـالEجكکیب  ًصاکه ؾق ای
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 Fوشى ٌؿه اوث  شىث مرىى 
 ، ومرىااى وگــىی اٌــؽاَ ؾاوــحاو ؾق  گ٩ــث ااا

٨ی یکی ال اوحرًا های قوایث اؾبـی  ٌیىهجكیى  یئه١ك‟
بـه کـاق  مرىاى ِىقت و ظؿ کـه ؾق  بؿیى که ٜاهكا‚ 

 Fق٨حه ؾق شای ؾیگك ؾیؿه يٍؿه اوث
٨ی وه ظىلۀ اِلی جؤذیك  ا ؾق ٨كهًـگ  مرىاى ه١ك‟

 ایكايی-
 ىیاقؾی که هىلـو هى مرىى به  مرىى اوحًاؾات  ا

اِـالض و بـه ٠بـاقجی ؾق آو  مرىى وؽى ؼىؾ قا ؾق 
کًؿ، که بال هن ج١ـؿاؾ لیـاؾی و ٌـایؿ  اوحؿقاک هی

و چًـؿی ال  مرىاى به ؼـىؾ„  مرىى جماهی„ اوحًاؾات 
بـك وـؽًاو ؼـىیً گـكؾآوقی  ىیاوحؿقاکات هىلـ

 اوث- ٌؿه
ِ‟  ىی،وقوؾ ا١ٌاق هىل لهاو ج٭كیبی„  ا بـه  ،مرىى ه ؼا

لـیى لبايـاو و او‟  لیى جؤذیكات آو ؾق هیاو ٨اقوـیایكاو و او‟ 
 Fال ١ٌكای ٬كو هٍحن بكؼیؾق  Dهياه يیEجؤذیكات 

ّ‟  ا ؼّـىَ اوـح٩اؾه ال ابیـات  لی ؾقبعد ه٩
٨ـی  Fؾق هىوی٭ی ال لهاو ٌا٠ك جا اهكول مرىى  و ه١ك‟

قا ؾق  مرىاى لیى کىی که ؾق ٬ـكو ظأـك ابیـات او‟ 
ً‟ و يیم اٌاق Fجّايی٧ به کاق گك٨ث واؼث„  ث ه به وـ
٨ی آذـاق  یؼىايی ؾق قؾی٧ هىوی٭ی ایكاي هرًىی و ه١ك‟

 Fباقه  ایى هىشىؾ ؾق
بـؿی١ی  ۀچکیـؿ Dهـا و ايح٭ـاؾات ١ً٘هEگ٩حاق  اا

ال لهـاو ؼـىؾ  مرىاى اوث ال جاقیػ ي٭ؿ و ايح٭اؾ ال 
 Fجا به اهكول ىیهىل

ال لهـاو ؼـىؾ  مرىاى بـكؾاقی ال  جاقیػ يىؽه اا
٨ی اهـن‟  ىیهىل ـ يىـؽه جا اهكول و ه١ك‟ ‟ٙ ی و هـای ؼ

 Fمرىى  های چاپ
ؼاک کكؾو يىؽۀ Eک٧ٍ ٌاهؿی بكای بعد  اا

 وشـىؾ ىیکـه ؾق لهـاو ظیـات هىلـ Dمرىى اِلی 
٠ی هـؿ‟  ،بؿوو اقائۀ ٌاهؿ ،ؾاٌحه اوث- بكؼی کىاو

بـه گ٩حـۀ  ،ها بكؾاقی ايؿ ایى يىؽه په ال يىؽه ٌؿه
٭ــاو هــن ؼــاک ٌــؿه اوــث- بكؼــی هع٭‟  ،کىــايی

ا ؾلیل و  ،ايؿ وؽى گ٩حه ،به قؾ‟ و ايکاق ،باقه  ایى ؾق اه‟
ٌاكض ا ٌـاهؿی ال صـايؿ- ؾق ایً ٌاهؿی اقائه يکكؾه

ه واالقی Fاقائه ٌؿه اومكو  ؾق ایـى هـىقؾ  يىـب البح‟
 کًؿ- ث يمیهن اؾ٠ای ١ٙ٬ی‟ 

بایؿ ال وه ؼّیّۀ ههن کحاب یاؾ کـكؾ:  پایاوؾق 
 ٌـىؾ اوث کـه وـبب هـی واؼحاق هًىصن يشـت

بلکه ؾق یـک لهیًـه بـا  ،٘ىق پكاکًؿه هك هٙلبی يه به
 صومؾF پیىوـحه بـه ؼىايًـؿه هًح٭ـل ٌـى هـن به ث„ ی‟ کل‟ 

گیكی ال جمام آذـاق و يٝكهـا و جع٭ی٭ـات ههـن و  بهكه
کًـىو  گك٨حه ال ب١ؿ ال لهاو ٌا٠ك جـا ِىقت اواوی„ 

که ؼىايًـؿۀ کحـاب قا ال هكاش١ـه بـه  ٘ىقی اوث، به
وىم ال ٨ّل  گ٩حاق„  ؿىمF و کًؿ يیال هی ا٤لب آذاق بی

 ؾوم کحـــاب اوـــث کـــه ؾق ظـــؿوؾ يـــىؾ ِـــ٩عه
ي٭ـل  مرىاى گايـۀ  جكیى ابیات ؾ٨حكهای ًٌ ٌاؼُ

ز هـك ،و به ٬ىل يىیىـًؿه ،ٌىؾ هی شـا  ؾق ایـى ج٩ـك‟
بیًــؿ بــكای ؼىايًــؿه هــن  هی هــیجــىش‟  ِــعًۀ ٬ابــل

 ؾاقؾ- جّىیكی ال آو بكهی
ؾوبـاقه بـه  جاله و جعلیلی بكای يگاه„  ایى کحاب الگىیی

هًـؿاو و  هؾهـؿ کـه بـكای ٠ال٬ـ به ؾوث هـی کهىهحىو 
 -وىؾهًؿ اوث مرىى ات ایكاو و ؼىايًؿگاو اؾبی‟ 

 آطع کلهغ


