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السساثمة الرؽتية وآثارها فى البشية الررفية لمكمسة الفارسية مؼ خالل 
 ر" لمذاعر سياوش كدرائىنگیمشعؽمة "آرش كسا

 ن محسؽد الخؽلىنیڤید/ 
قدع المغات الذخؾية ،شعبة المغة الفارسية، كمية اآلداب، جامعة ششصا، 

 مرخ.
 Venus850@yahoo.comالبخيج االلكتخكني: 

 
 السمخص:

يبيغ البحث مجى عبلقة الجانب الرػتى بالجانب الرخفى كأثخه فى بشاء 
الكمسة، كإلقاء الزػء عمى أىع ضػاىخ السساثمة الرػتية، أال كىى: اإلبجاؿ، 

مغ أىسية كبيخة فى  كالقمب السكانى، كالححؼ لسا ليا كاإلعبلؿ، كاإلدغاـ،
ر" لمذاعخ "سياكش كدخائى"، نگيالمغة الفارسية مغ خبلؿ مشطػمة "آرش كسا

كما تحجثو ىحه الطػاىخ مغ تغيخات فى الجانب الرػتى، كالبشية السقصعية، 
كبشية الكمسة، كأيزًا داللة الكمسة، كالدعى لبياف العمة التى أدت إلى ىحه 

أللفاظ التى شخأ عمييا التغيخات بدبب التغيخات مغ خبلؿ التحميل كرصج ا
كمغ أىع  ىحه الطػاىخ، كىحا مغ خبلؿ إيخاد شػاىج متشػعة عمى كل ضاىخة.

نتائج البحث أف الػحجات الرخؼية ليا دكر فى تػجيو السعشى الػضيفى 
لمريغ سػاء لريغ األسساء أك لريغ األفعاؿ، كإثبات كجػد ضاىخة السساثمة 

كما تحجثو ىحه الطػاىخ مغ تغيخات صػتية فى كضػاىخىا فى السشطػمة، 
الريغ الرخؼية التى يشتج عشيا تغيخات مختمفة مسا يحقق االندجاـ بيغ 

 .صػامت المغة الفارسية كتآلف صػائتيا
  ٓالجانب الرػتى ، الجانب الرخفى ، بشاء الكمسةالكمسات السفتاحية: 
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Phonological Assimilation and Its Effects on the 

Morphological Structure of the Persian Word through 

the "Arash Kmangir" Matrix by the Poet Sayyoush 

Ksraai 

Neveen Mahmoud Elkholy 
Oriental Languages Department, Persian Language Division, 

Faculty of Arts, Tanta University, Egypt. 

Email: Venus850@yahoo.com 

Abstract: 
The research shows the relationship of the phonetic aspect to the 

morphological aspect and its effect on the construction of the word. 

It also sheds the light on the most important phonological 

assimilation phenomena such as: transposition, ablaut, 

condensation, transposition, and deletion; because of their great 

importance in the Persian language through the "Arash Kmangir" 

matrix by the poet Sayyoush Ksraai. The research further examines 

the changes in the phonological aspect, syllabic structure, word 

structure, as well as the denotation of the word that are brought by 

these phenomena. It also aims to providing the reason that 

contributes to these changes by analyzing and tracing the terms 

which have changed as a result of such phenomena through the 

introduction of various evidence on each phenomenon. The most 

important results of the research are that the morphological units 

play a role in directing the functional meaning whether of the noun 

or the verb phrases. The results further prove the existence of the 

assimilation phenomenon in the matrix and its effect on the 

phonological changes of the morphological phrases which lead to 

various changes, thereby achieving the harmony between the 

consonants of the Persian language and the consistency of the 

vowels thereof. 

Keywords:  
Phonetic Aspect - Morphological Aspect – Construction of the 

Word- Diphthong. 
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 مقدمه
الحسج هلل رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى الرادؽ األميغ، كعمى آؿ 

 بيتو كأصحابو، كبعج،
فبل تتػقف عغ التصػر، كتختبط فييا المغة ضاىخة اجتساعية خاضعة لمتغيخ، 

األصػات بعزيا ببعس، كتؤثخ فى بعزيا اآلخخ، كيعج تأثيخ كتأثخ 
 ٓاألصػات بعزيا ببعس أساس التغيخات الرػتية

التغيخات الرػتية ىى كل مايعتخى التخكيب المغػى مغ إبجاؿ، أك إعبلؿ، أك 
حه التغيخات كغيخ ذلظ، كبدبب ىٓٓٓقمب،أك ححؼ،أك إمالة،أك كقف إدغاـ،

يتغيخ البشاء الرخفى، كسا تحجث ىحه التغيخات الرػتية نتيجة تجاكر 
الحخكؼ مع بعزيا البعس، لحا ييجؼ التأثيخ كالتأثخ إلى تحقيق نػع مغ 
التساثل فى الرفات كالسخارج كاندجامًا صػتيًا بيغ أصػات الكمسة الػاحجة 

فسػضػع ىحا البحث ىػ باإلضافة إلى ذلظ تحقيق الخفة كتدييل المفع، لحا 
 ٓالسساثمة الرػتية كضػاىخىا التى تعج إحجى جػانب الجراسات الرػتية

كأسباب اختيارى ليحا البحث ىػ أىسية ىحه الطاىخة لمجراسات المغػية، كعجـ 
كركدىا بذكل مفرل فى الكتب الفارسية حيث تشاكلتيا ىحه الكتب بذكل 

ضػاىخ السساثمة  عخضى كسخيع مع مػضػعات لغػية أخخى، ككججت
الرػتية متفخقة كمتشاثخة فى بعس الكتب الفارسية، أى لع يكغ ىشاؾ دراسة 
خاصة عغ السساثمة كضػاىخىا، ك لع تحع كثيخًا باىتساـ الباحثيغ اإليخانييغ 
فى حيغ كثخ الحجيث عشيا فى السرادر كالسخاجع العخبية، كنذخت أبحاث 

ه الطاىخة مسا شجعشى عمى عخبية عمسية كثيخة مػضػعيا يجكر حػؿ ىح
  ٓعسل بحث مفرل عشيا

فقج كاجيتشى بعس الرعػبات، كأىسيا: الرعػبة فى جسع السادة العمسية 
الخاصة بيحه الطاىخة لقمة كركدىا فى الكتب الفارسية،كأيزًا الستخخاج 
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شػاىج عمى السساثمة كضػاىخىا تع البحث عغ أصل كل كمسة فى السشطػمة، 
صل كل كمسة فى السعاجع كمعخفة ما حجث ليا مغ تغيخ لحلظ تع الخجػع أل

كتصػر، كىحا التشقيب كالبحث استغخؽ كقتًا شػيبًل لسعخفة تصػر الكمسة، كىحا 
يخجع إلى نجرة كجػد السعاجع الفارسية التى تتتبع تصػر الكمسة كما يصخأ 

 ٓعمييا مغ تغيخات
إشار الشطاـ  كييجؼ ىحا البحث إلى دراسة ضاىخة السساثمة الرػتية فى

الرخفى الذامل لبشاء الكمسة فى المغة الفارسية، كبياف مجى عبلقة الجانب 
الرػتى بالجانب الرخفى كأثخه فى بشاء الكمسة، كإلقاء الزػء عمى أىع 

أىسية كبيخة فى المغة الفارسية، كاثبات مغ ضػاىخ السساثمة الرػتية لسا ليا 
ة كالمغة الفارسية برفة عامة، كجػد ىحه الطاىخة فى السشطػمة برفة خاص

كما تحجثو ىحه الطػاىخ مغ تغيخات فى الجانب الرػتى، كالبشية السقصعية، 
كبشية الكمسة، كأيزًا داللة الكمسة لتحقيق االندجاـ الرػتى بيغ ىحه 
األصػات، كالدعى لبياف العمة التى أدت إلى ىحه التغيخات مغ خبلؿ التحميل 

ييا التغيخات بدبب ىحه الطػاىخ، كالتى لع تصخأ كرصج األلفاظ التى شخأ عم
عمييا ىحه التغيخات فى السشطػمة أيزًا، كىحا مغ خبلؿ إيخاد شػاىج متشػعة 

    ٓعمى كل ضاىخة
تأتى أىسية ىحا البحث مغ كػنو يدمط الزػء عمى ضاىخة صػتية مؤثخة 

ر" لدياكش نگيكفاعمة فى التخكيب المغػى مغ خبلؿ مشطػمة "آرش كسا
دخائي، كىى مشطػمة حساسية ليا أثخ قػى كمؤثخ فى الذعخ الفارسى ك

الحجيث، كىى رمدية لؤلعخاؼ كالدشغ، كتجديج ألسصػرة التاريخ، فكانت 
جدخًا إلى فيع ضاىخة السساثمة التى تحقق االندجاـ الرػتى بيغ أصػات 
الكمسة الػاحجة كأىع ضػاىخىا، كىى ضػاىخ لغػية تعج مغ قبيل التغيخات 
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لرػتية التى تحجث فى المغة الفارسية، كالتى تيجؼ إلى الديػلة كاليدخ فى ا
 ٓالشصق

كاقتزت شبيعة البحث االعتساد عمى السشيج الػصفى التحميمى الحى ساعج 
عمى دراسة ىحه الطاىخة، فقج سعى البحث إلى تػضيح كل ضاىخة مغ ضػاىخ 

تبع تصػر تى الحى السساثمة بذكل مفرل كتحميميا مجعسًا بالسشيج التاريخ
  ٓالكمسة كما شخأ عمييا مغ تغيخات

، فالتسييج يتشاكؿ مبحثيغكبشاًء عمى السشيج الستبع جاء البحث فى تسييج ك 
 نقصتيغ أساسيتيغ أال كىسا:

 ٓر"نگيكمشطػمتو "آرش كسا ،بالذاعخ التعخيف -أ
  ٓالفارسية فى بشاء الكمسة ذلظ كأثخ بعمع الرػتياتعبلقتو  كالرخؼ  -ب 

تحت عشػاف "السساثمة بيغ األصػات" حيث تع التعخيف  األكؿكالسبحث 
بطاىخة السساثمة لغًة كاصصبلحًا بجايًة، ثع بعج ذلظ دراسة السساثمة بيغ 
 الرػامت، كالسساثمة بيغ الرػائت، كالسساثمة بيغ الرػامت كالرػائت مغ

 ٓخبلؿ أقداـ السساثمة
اثمة الرػتية كتأثيخىا فى البشية كعشػانو "مطاىخ السس نىأما السبحث الثا

الرخؼية لمكمسة الفارسية" حيث يتشاكؿ بالبحث كالتحميل أىع ضػاىخ السساثمة 
كىى: اإلبجاؿ، كاإلعبلؿ، كاإلدغاـ، كالقمب السكانى، كالححؼ، كلع يدع 
البحث إلى تشاكؿ ضػاىخ السساثمة األخخى، كىى: اإلمالة، كالػقف، كاالتباع، 

 ٓة، كاإلخفاء حتى التتدع أكثخ دائخة البحثكالتفخيع كالدياد
يػجج بعس الحاالت فى ضاىختى اإلبجاؿ كاإلعبلؿ بالقمب لع يتع ذكخىا فى 

فى حيغ تع ذكخ بعس  ٓالبحث نطخًا لعجـ كجػد شػاىج عمييا فى السشطػمة
الحاالت فى ضاىخة اإلدغاـ بالخغع مغ عجـ كجػد شػاىج دالة عمييا فى 

 السشطػمة، كىحه الحاالت ىى: 
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   ٓغ متجاكرتيغإدغاـ حخفيغ متساثميغ فى كمستي -1
 ٓاإلدغاـ بيغ الرػائت الستساثمة -2
إدغاـ فى كمستيغ يكػف أخخ المفع األكؿ ك أكؿ المفع الثانى قخيبى  -3

 ٓالسخخج، أك مغ نفذ الجشذ أك الشػع أحياناً 
كيػجج أيزًا حالة كاحجة فى ضاىخة القمب السكانى قج كردت فى البحث، لكغ 

 ٓالسعصف -اليػجج شػاىج عمييا فى السشطػمة، كىى: القمب السجشح 
كقج كردت شػاىج فى البحث عغ ضاىخة الححؼ جاءت عمى أصميا، كقج 

   ٓشبقشا عمييا ىحه الطاىخة
حث لذجة احتياج البحث كأيزًا قج كخرت بعس الذػاىج فى مػاضع مغ الب

 ٓليا
إلييا  تبخاتسة تزسشت أىع الشتائج كالتػصيات التى تػصم البحثكقج ختست 
 ٓكأخيخًا قائسة بالسرادر كالسخاجع ، ثع ثبت بالفيارس،ىحه الجراسة

كفى ختاـ ىحه الجراسة الستػاضعة أسأؿ هللا أف تكػف ىحه الجراسة قج أضافت 
كػف قج كفقت فى عخض ىحا البحث، فيحا ما ججيجًا لمجراسات المغػية، كأف أ

أصبػ إليو كأتسشاه، كإف أخصأت فعحرى أنى حاكلت كاجتيجت كأف الكساؿ هلل 
  ٓوهللا كلى التػفيق ٓٓٓكحجه رب العالسيغ
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 تسهيد
  :)*(التعريف بالذاعر سياوش كدرائى - أ

اسػػفشج سػػشة  ٘فػػى كػػػلى ابػػغ رحػػيع "  "سػػياكش كدػػخائى" السذػػيػر باسػػع " لػػجك 
مػػغ الذػػعخاء كالشذػػصاء الدياسػػييغ السعاصػػخيغ فػػى ش، حيػػث يعػػج ٓى ٖ٘ٓٔ

حتػػػػى سػػػػشة  "نيسػػػػا يػشػػػػيج"إيػػػػخاف، ككػػػػاف أحػػػػج الذػػػػعخاء البػػػػارزيغ فػػػػى مجرسػػػػة 
أال كىسػا: الذػعخ  فى مجػاليغ مػغ الذػعخ "نيسا"شعخ  كقج شػر ش،ٓىٖٔ٘ٔ

م و، كيػشطع أشػعار االحساسى كالذعخ الدياسى، كأحيانًا كاف يقػـ بالغشاء بشفدػ
باإلضافة إلى ذلظ فيػػ رسػاـ كعزػػ مػغ أعزػاء رابصػة الكتػاب  ،)*("دكبيتى"

اإليػػخانييغ، كمػػغ مؤسدػػى الخابصػػة األدبيػػة " شػػسع سػػػختو/ الذػػسع السحتػػخؽ "، 
كتػو/ ليػاؿ شػعخ گشػعخ  ش كاف ضسغ أدباء " شػب ىػاىٓىٖٙ٘ٔكفى سشة 
عزػػػػػػػػًا فػػػػػػػى حػػػػػػػدب تػػػػػػػػده اإليخانػػػػػػػى فػػػػػػػى سػػػػػػػشة  كصػػػػػػػار غػتػػػػػػػو "، - جػتػػػػػػػو
ش، كسػػػسى بالذػػػاعخ الذػػػعبى الشػػػتغالو بالقزػػػايا الدياسػػػية بجػػػػار ٓىٕٖٚٔ

مػػػػخداد سػػػػشة  ٕٛالذػػػػعخ، ك قػػػػج مشػػػػع مػػػػغ الكتابػػػػة لفتػػػػخة شػيمػػػػة بعػػػػج انقػػػػبلب 
كفى ىحه الفتخة كػاف يصبػع أشػعاره بأسػساء مدػتعارة )كػػلى(،  ،)*(شٓىٕٖٖٔ

  ٓ(، )رشيج خمقى(، )فخىاد ره آكر(لؤلمل / الخاعى الكبيخاميجگ )شباف بدر
فى إذاعة "زحست كذاف/  اشتغل ش بعج الثػرة اإلسبلميةٓىٕٖٙٔفى سشة 

السكافحػف" التى كانت تحاع مغ مجيشة كابل، ثع ىاجخ إلى مػسكػ كأقاـ فييا 
حيث كصف تجخبتو  ش،ٓىٖٗٚٔش حتى سشة ٓىٖٙٙٔمغ سشة 

طػمة "دلع ىػاى آفتاب مى كشج/ الذخرية فى ركسيا كاآلمو الشفدية فى مش
الشسدا"، "" عاصسة فييشاقمبى يعذق الذسذ"، كبعج تفكظ ركسيا اتجو إلى "

ش عمى إثخ مخض التياب الخئة، كدفغ فى ٓىٖٗٚٔفى سشة ىشاؾ كتػفى 
 ٓ"فييشامقبخة مذاىيخ "
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 امتبلئياعغ اإلبيار، ك البعج شة ك ادالبب"سياكش" تتدع  أشعاركانت 
 عحبة المحغ ككثخة الرػر الجسيمة،البالتذبييات كالخمػز الصبيعية، كالتعبيخات 

سختارة بػاقعية كممسػسة، كيطيخ فى أشعاره الخكح االجتساعية الكمزاميشيا 
، كمغ الحساسية كأيزًا الخكح الغشائية كالغدلية تقخيبًا مػازيًا لبعزيسا اآلخخ

 أىع أشعاره:
 ،أكؿ شػػػعخ لكدػػػخائىىػػػػ ك بعػػػجى فػػػغ الشطع"آيػػػج/ يجػػػ   ى س از مػػػغ شػػػاعخ "پ
، كازدادت شػػػػػػيخة كمحبػػػػػػة أكؿ مجسػعاتػػػػػػو الذػػػػػػعخية كانػػػػػػت  رػػػػػػػت"ال"آكا /  

ر/ آرش رامى الدياـ"، نگيسياكش فى السجتسع بسشطػمتو الحساسية "آرش كسا
كمجسػعاتػػػو "خػػػػف سػػػياكش/ دمػػػاء سػػػياكش"، "بػػػا دماكنػػػج خػػػامػش/ مػػػع جبػػػل 

ك  ،العػػػائمى"نگي/ كشػػػبشع"/ الحجػػػخ كالشػػػجى"، ك "خػػػا"سنگ  ،دماكنػػػج الرػػػامت"
شعػػػع ك حسػػػخة الشػػػار كمجسػعػػػة أشػػػعار باسػػػع " بػػػو سػػػخخى آتػػػر بػػػو شعػػػع دكد/ 

ر اشعأنطع ك ٓالجخاف"، كقج نذخت ىحه السجسػعة بػاسصة حدب تػده اإليخانى
خيػد ايػخاف مػغ/ انيزػى يػا پا"بػو  ،الرػست" "كقت سػكػت نيدػت/ لػيذ كقػت

 ك"تخاشػػػو ىػػػاى تبػػػخ/، كميػػػج/أربعػف مفتػػاح"ل چھ" ،ا! آمخيكػػػا"إيػػخاف"، ك "آمخيكػػػ
" لحطػػة الفجػػخده دـ/ نجػػـػ سپيف گا"سػػتار ،كنػػج/ القخابػػة ""پي ،نذػػارات الفػػأس"

"ىػػػػػاى ، سػػػػخخ/الخخزة الحسػػػػخاء" ۀ"ميػػػػخ ،ك"ىجيػػػػو بػػػػخاى خاؾ/ىجيػػػػة لػػػػؤلرض"
 ھيچ"، كأيزػًا "قػجةالعبستگي/ فػخك ـ/ رسػالة"، "در"پيا، آفتاب/ عذػق الذػسذ"

"، م أخرر  ڤيتنا ر/يگفػػى مشدلػػو"،"كيتشامى د ال أحػػجكػػذ در خانػػو خػػػد نيدػػت/
افتػػػاد/ سػػػقػ  سنگ الػػػو بػػػخ ژ" "شػػػيادت شػػػسع/ استذػػػياد شسع"،"ىيخكشػػػيسا"،

جشػػػػة زىػػػػخاء"، كمػػػػغ آثػػػػاره األخػػػػخى أيزػػػػًا  /الشػػػػجى فػػػػػؽ الحجخ"،"بيذػػػػت زىػػػػخا
ج الكتب: "ما در ىػاى مخغ آميغ/ نحغ فى عذق الشفذ لصائخ الحق"، ك "بعػ

 ( ٔ) ٓاز زمدتاف در آبادى ماه/ بعج الذتاء فى ضيعة القسخ"
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 :)*(رنگیمشعؽمة آرش كسا
مخداد سشة  ٕٛقج نطع "سياكش كدخائى" ىحه السشطػمة بعج انقبلب 

ش، كقج نطست بسزاميغ ٓىٖٖٛٔش، كنذخت فى سشة ٓىٕٖٖٔ
، كىحا ساحخة كحساسية كمميئة بالعػاشف الجياشةكعشاصخ األسصػرة، فيى 

الذعخ مأخػذ مغ ممحسة آرش التى كردت فى أساشيخ إيخاف القجيسة فى 
كىى قرة لبصل أسصػرى زاىج األكستا كقج أشيخ إلييا أيزًا فى الذاىشامو، 

كتقى باسع "آرش" كاف سايذ  فى جير إيخاف، كقج استصاع أف يشيى الحخب 
بصخيقة  ئو سيساً بيغ إيخاف كتػراف، كيشقح إيخاف مغ الديصخة كالفشاء بألقا

إعجازية مغ فػؽ جبل األلبخز )قسة دماكنج( حتى صار مكاف سقػشو الحج 
 ٓ بيغ إيخاف كتػراف

ليحه السشطػمة ىػ الحفاظ عمى الكبخياء الػششى،  "سياكش" سبب نطعككاف 
كقج أحيا فييا "سياكش" ركح األسصػرة  ،كأف يخى اسع إيخاف باؾيًا خالجاً 
  ٓالػششية لحلظ لقب بذاعخ الػششية

كتعػػج ىػػحه السشطػمػػة أكؿ مشطػمػػة ممحسيػػة فػػى العرػػخ السعاصػػخ قػػج نطسػػت 
تسثيل رمدى لمسحيط الدياسى االجتساعى فيى بأسمػب حجيث كبخؤية ججيجة، 

عرخ  لمجكلة فى العقج الثبلثيغ، كتعج أشيخ ك أشسل شعخ فارسى حجيث مشح
ش، كىػػػػى الحػػػػج الفاصػػػػل بػػػػيغ ٓىٖٚ٘ٔضيػػػػػر الذػػػػعخ الحػػػػجيث حتػػػػى سػػػػشة 

ش أى ٓىٕٖٖٔمػخداد سػشة  ٕٛمخحمتيغ مغ الذعخ، مخحمػة مػا بعػج انقػبلب 
مخحمػػػة الغفمػػػة، كالحيػػػخة، كعػػػجـ الثقػػػة، كالغخبػػػة، كالتذػػػخد، كالجيػػػل فػػػى سػػػشػات 
االنقػػػػػػػبلب األكلػػػػػػػى، كمخحمػػػػػػػة اليقطػػػػػػػة، كالرػػػػػػػحػة، كرفػػػػػػػع الػػػػػػػخكح السعشػيػػػػػػػة، 

 ٓ(ٕ) حتجاجكاال
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 :، وأثر ذلغ فى بشاء الكمسة الفارسيةالررف وعالقته بعمػ الرؽتيات -ب 
 سممماز   - سممماخن ششاسمممى - / صمممرف morphologyعممممػ الرمممرف ) -1

 ساختسان واژ (:  ---ششاسى 
  ٓالرخؼ فى المغة ىػ التغيخ مغ حالة إلى حالة، كىػ أيزًا بسعشى التقميب

األصػؿ التى يتزح فييا كيؽية بشاء الرخؼ فى االصصبلح ىػ معخفة 
  (ٖ)ٓالكمسات، كأكزانيا كتغييخاتيا بجكف االعتساد عمى اإلعخاب كالبشاء

 فعمػ الررف يقؽم بدراسة الشقطتيؼ التاليتيؼ : 
دراسة أحػاؿ الكمسة بشاًء كترخيًفا، كاألبشية عبارة عغ الحخكؼ كالحخكات  -

التى تصخأ عمييا كتتدبب فى تغيخ كالدكتات الػاقعة فى الكمسة، كالتغيخات 
 ( ٗ)ٓالسعشى األساسى لمكمسة

دراسة التغيخات التى تصخأ عمى البشية الرخؼية التى التغيخ معشى الكمسة  -
األساسى إلى معشى ججيج كالتكدبيا داللة إضاؼية عغ تمظ التى تجؿ عمييا 

مبشية قبل التغييخ، بل ىى فقط تغييخات شكمية كضػاىخ صػتية عامة تحجث ل
بدبب العبلقات الرػتية التى تجخل عمييا الكمسة فى الدياقات السختمفة، 

  (٘)ٓكذلظ بغخض تدييل نصقيا كتحديغ لفطيا فى أذف الدامع
قمب  - إدغاـ - إعبلؿ - أى أف الرخؼ يجرس التغيخات الرػتية مغ إبجاؿ

كقف، كغيخ ذلظ التى تصخأ عمى بشية الكمسة مسا  - إمالة - ححؼ - مكانى
 ٓيػجج صمة قػية بيشو كبيغ عمع الرػتيات كسا سيتبيغ ؼيسا بعج

 )*(إذا كاف الفػنيع يذكل قاعجة التحميل الفػنػلػجى لؤلصػات، فإف السػرؼيع 

أى الػحجة الرخؼية يذكل قاعجة التحميل الرخفى، فالسػرؼيع ىػ أصغخ 
ة تحسل معشى، أك كضيفة نحػية، كاليسكغ أف تقدع ىحه كحجة فى بشية الكمس

  (ٙ)ٓالػحجة إلى كحجات أصغخ مشيا ذات معشى
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 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ:
 كنده ا  ھيزم د  آتشدان ذارمگمى  ◙
 ( 7)0 سوزپشعله باال مى  ود    

 الترجسة : 
 أضع الحصب فى السػقج

  ٓكترعج ألدشة الشيخاف السذتعمة
 ذاـر " يتخكب مغ: گالفعل " مى 

 ٓمى" مػرؼيع يفيج االستسخارية" -
الػضع، فيػ مادة أصمية مغ السرجر  - ذار": مػرؼيع يفيج التخؾ"گ -
  ٓذاشتغ""گ
"ـ": مػرؼيع يفيج أف الفعل مترخؼ مع ضسيخ الذخرى السترل الستكمع  -

 ٓفى حالة الفاعمية كىػ "مغ" بسعشى أنا
السػرؼيع يتألف مغ أكثخ مغ كحجة صػتية، فالفعل "مى ككسا نبلحع أف 

" يتألف مغ مػرؼيسيغ:گ  ذاـر
 الرامت/ـ/ +:كىى "مى" حيث يتألف مغ كحجات صػتية،:السػرؼيع األكؿ

 ٓ/mi/ ←الرائت الصػيل /ى/ 
/گالسػرؼيع الثانى: "  " فيػ يتألف مغ صػامت كصػائت،  gozâramذاـر
/ + الرائت z/ + الرامت /o/ / + الرائت القريخgكىى: الرامت /

 ٓ/m/ + الرامت /a/ + الرائت القريخ /r/ + الرامت /âالصػيل /
فالرػائت الدابقة الحكخ " الزسة، األلف، الفتحة " ىى التى تذكل مايدسى 

  ٓبأبشية الكمسات أك صيغتيا، كيصمق عمى معشى الريغة "السعشى الرخفى"
 تشقدع إلى مػرؼيسيغ:" ?teshdânâكأيزًا بالشدبة لمكمسة " آتذجاف/

  ٓ" بسعشى الشار فالكمسة اليسكغ أف تتجدأ كليا معشى ?teshâاألكؿ:" آتر/
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كتأتى أيزًا بسعشى ذك  الطخؼ، - ء" الحقة بسعشى الػعاdân"داف/:الثانى
عمع، كاليسكغ أف تتجدأ أيزًا، كليا معشى، كلحقت بكمسة "آتر" ، كتذكل 

)الكانػف(، ككل كمسة تتكػف مغ كحجات صػتية معشى ججيج كىػ السػقج 
 + /t/ + التاء /?âتتزسغ صػامت كصػائت "آتر" تتكػف مغ ألف مج /

  ٓ/sh+ الذيغ / /eالكدخة /
 ٓ/n/ + الشػف /â/ + األلف /d" داف" تتكػف مغ الجاؿ /

 كىحا يشصبق عمى الفعل " باال مى ركد" الحى يتكػف مغ السػرؼيسات التالية:
/ مػرؼيع يفيج االستسخارية + miمختفع + مى / - / بسعشى عالىbâlâباال /
/ كىػ السادة األصمية لمسرجر " رفتغ " بسعشى الحىاب + الجاؿ rowرك /

/d مػرؼيع يفيج أف الفعل تع ترخيفو مع الذخز الثالث الغائب " اك"، كىػ /
ضسيخ شخرى مترل فى حالة الفاعمية، ككل كمسة مغ ىحه الكمسات 

" porzuzر سػز/"پكىحا يشصبق أيزًا عمى ٓعمى كحجات صػتيةتحتػى 
" بسعشى zuz" بسعشى مم  + السػرؼيع "سػز/porر/"پالسػرؼيع  تتخكب مغ

  ٓالتياب، ككل كمسة ليا معشى كتتكػف مغ صػامت كصػائت - حخارة - حخقة
 یتزح مسا سبق أن السؽرفيػ یشقدػ إلى قدسيؼ: 

 آزاد": ک / واژ free morphemeمؽرفيػ حر " -1
كىػ يسثل العشرخ الخئيدى فى الكمسة، كالحى يكػف لو كجػد مدتقل، كيسكغ 

 ( ٛ) ٓلو أف يدتعسل بسفخده

 - تكؽاژ مقيد - مقيدک / واژ bound morphemeمؽرفيػ مترل " -2
 تكؽاژ وابدته" :

كتدسى بالسقيجة، السمحقة كىى غيخ ذات كجػد مدتقل إذ التدتعسل مشفخدة، 
 (ٜ) ٓكالتخد مترمة بسػرؼيسات أخخى 
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كنجىا"، / پيشprefixesإذا اترمت السػرؼيسات بأكؿ الكمسة تدسى سػابق "
دركف  - /ميانػنجىاinfixesأما إذا أترمت بػاسصة الكمسة سسيت دكاخل "

 /sufixesكنجىا"، كفى حالة إذا اترمت بأكاخخ الكمسة سسيت لػاحق "
  (ٓٔ)ٓكنجىا "پس

 وتشقدػ السؽرفيسات السترمة أو السمحقة أو السقيدة إلى نؽعيؼ:
، كمايصخأ عمى )*( / اشتقاؽ"  derivationالشػع األكؿ يجخل فى االشتقاؽ "

 ٓالفعل مغ إضافات كتغييخات
  ٓتخكيب كمايصخأ عمى السفخدات مغ تغييخاتالشػع الثانى ىػ ال

كىػػػػػػػػػػحاف الشػعػػػػػػػػػػاف شخيقتػػػػػػػػػػاف أساسػػػػػػػػػػيتاف كأصػػػػػػػػػػميتاف لرػػػػػػػػػػياغة السفػػػػػػػػػػخدات 
 ( ٔٔ) ٓكاالصصبلحات الججيجة

 كيقػؿ سياكش كدخايى فى مشطػمتو :
  ا عمو نو وز، م هايشچشدم يڇ بست  ◙
 ب  لب، ؼ قه د   ؤيا خنده   
 جو،پى و خسته نگاديد، با كودكان   
 (12)0وانى هاپھلاز  تشگفد    

 الترجسة :
 أغمق العع نػركز عيشاه لحطة، 

 كاالبتدامة عمى شفتيو، غارقًا فى الحمع
 األشفاؿ بأعيغ متعبة كباحثة،

 البصػالت العجيب مغفى 
 نبلحع مذتقات كتخكيبات فى األبيات الدابقة، كىى:

 يتكػف مغ أربع مػرؼيسات: م هايش" چشالتخكيب "
كىػ اسع بسعشى عيغ + "ىا" أداة الجسع + ياء اإلضافة + الزسيخ  ـ""چش -

  ٓالذخرى السترل فى حالة اإلضافة "الذيغ"
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" بسعشى الزحظ، ك "خشجه" xandidan"خشجه" مغ السرجر "خشجيجف/ -
يتخكب مغ السػرؼيع "خشج" كىػ جحر السزارع + مػرؼيع الياء كىػ الحقة 

 ٓ/ بسعشى الزحظxandeاسع السرجر أك السعشى = خشجه /
بسعشى شفل + أداة الجسع ک" "كػدكاف" اسع مخكب يتكػف مغ االسع "كػد -

  ٓ"اف"، فتحػؿ معشى االسع مغ مفخد إلى معشى جسع "أشفاؿ"
 ف" اسع مخكب مغ "ديجه" التى ىى أصبًل اسع مفعػؿ مغ السرجرگا"ديج -

لجسع "اف" أبجلت "ديجف" بسعشى الخؤية، ثع بعج أف لحقت بالكمسة "ديجه" أداة ا
ؼ، كىحه الكمسة تتكػف مغ مػرؼيسيغ "ديجه + اف"، مگاالياء الرامتة با

 ٓفتحػلت داللة الكمسة مغ مفخد إلى جسع
"خدتو" كىػ اسع مفعػؿ مغ السرجر "خدتغ" أف يتعب، كىػ يتكػف مغ  -

مػرؼيسيغ: خدت كىػ مرجر مخخع + الياء الرامتة الجالة عمى اسع 
  ٓالسفعػؿ

 - تغ" بسعشى الجىذة"شگف" ىػ مرجر مخخع اشتق مغ السرجر ت"شگف -
  ٓالتعجب

 الجسع أداة +  البصػلة بسعشى" وانىپھلاسع مخكب مغ " ىػ" وانى ھاپھل" -
  ٓ"ىا"، فتحػلت داللة الكمسة مغ مفخد إلى جسع

 ككل كمسة تعج مػرؼيع داؿ عمى معشى، كيتكػف مغ صػامت كصػائت، مثل:
  ٓ chashm hâysh  ← cvcc + cvcc←ـ ىاير" "چش

فالػحجات الرخؼية ليا دكر فى تػجيو السعشى الػضيفى لمريغ سػاء لريغ 
 ٓاألسساء، أك لريغ األفعاؿ
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 :)*( صيغ األسساء  -أ 
عشجما يزاؼ إلى األسساء لػاصق كزكائج يكػف االسع دااًل عمى كضائف 

 عمى السدسى،فخعية، ففى األساس األسساء تؤدى كضيفة عامة كىى الجاللة 
كباإلضافة إلى ىحه الػضيفة كضائف أخخى صخؼية تختمف باختبلؼ الػحجات 

 التى تمحق بيا، كىحه الػضائف ىى: 
عشجما يمحق مػرؼيع العجد باألسساء يييئيا لتؤدى عجة معانى  -1

 (ٖٔ)ٓكضيؽية

دك" إذا سبق ىحا السػرؼيع االسع سيػجو معشى ىحا االسع صخؼيًا  مثل العجد "
 إلى التثشية، كقج كرد ىحا العجد فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ: 

 ب  زمين بنھاد دو زانونيايش  ا،  ◙
 د:بڎشابه سو  قلعه ھا دستان ز ھم    
 ( 14)ب  آ، ا  افتاب، ا  توشه   اميد!    

 الترجسة :
 فى تزخعركع عمى األرض 

 بدط اليجيغ معًا صػب قسع الجباؿ، قائبًل:
 انيزى أيتيا الذسذ، يا زاد األمل

لػحع أف لفع " زانػ" ىػ اسع مفخد بسعشى ركبة عشجما سبقيا العجد " دك" 
  ٓغيخ معشى ىحا االسع صخؼيًا إلى التثشية، كأصبح بسعشى ركبتيغ

 (٘ٔ) ٓيمحق باألسساء مػرؼيع الجسع -2

ات، فيحه  - يغ - كف  - ىا - الجسع فى المغة الفارسية ىى : افكمػرؼيسات 
السػرؼيسات ىى كحجات صخؼية تمحق باألسساء لتؤدى كضيفة صخؼية كىى 

 ٓالجسع
مػرؼيع الشدب كىػ مغ السػرؼيسات التى تمحق باألسساء إلفادة معاف  -3

 (ٙٔ)ٓكضيؽية ججيجة
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 -ينه  -ان  -ين  -انه  -   -ھ فسػرؼيسات الشدب فى المغة الفارسية ىى: 

 (ٚٔ)0انى -نه ڎا -نى ڎا -ن ڎا
  ٓكىى تزيف إلى االسع معشى صخؼيًا ججيجًا، كىػ الجاللة عمى الشدب

ؼيسا يمى مثاؿ مغ السشطػمة يطيخ فييا مػرؼيسى مغ مػرؼيسات الجسع 
 كالشدب، حيث يقػؿ الذاعخ:

 مى  فتند؟  مردانهاستوا    ا كه سو  نيستى  م هاىگاطنين  ◙
 (11)مى  فتند؟  هانهگاآم ھايى  ا كه ڎاطنين    

 الترجسة : 
 ؟  خجػلةىل كانت تحىب صجى الخصػات الخاسخة تجاه الفشاء ب

 ىل كانت تحىب صجى الخصػات عغ عمع ؟ 
ـ ىا "، حيث أفادت معشى گانبلحع كجػد مػرؼيع الجسع "ىا " فى كمسة " 

كضيفى صخفى ججيج لبلسع كىحا الجسع غيخ كضيفتو العامة الجالة عمى 
  ٓالسدسى

"، فأضاؼ ھانهڎاآ - كأيزًا لػحع "انو" أداة الشدبة التى فى كمستى "مخدانو
  ٓىحا السػرؼيع معشى كضيفى ججيج كىػ الشدب

ػرؼيسات الشػع باألسساء فى شكل "التاء"، مثل: فاشسو، "األلف تمحق م -4
 ٓالسقرػرة "، مثل: ليمى، " اليسدة " بعج األلف السسجكدة، مثل: حدشاء

ؼبدبب ىحه السػرؼيسات تػجيت األسساء صخؼيًا لمجاللة عمى معشى التأنيث، 
أما التحكيخ فإنو يعبخ عشو فى األسساء بدمب تمظ العبلمات، كفى نفذ 

شمحة،  -الػقت يػجج أسساء محكخة تحسل عبلمات التأنيث، مثل: معاكية 
الذسذ، ففى  -كىشاؾ أسساء مؤنثة ال تحسل عبلمات التأنيث، مثل: زيشب 
  (ٜٔ)ٓىحه الحاالت يكػف ضابط التفخيق بيغ تمظ االسساء ىػ اإلسشاد
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" التى كردت  ب زن -كو   -ايوان  -دل  -ماھتاب مثاؿ أيزًا الكمسات " 
" دالة عمى التحكيخ دكف أف  ايوان -دل  -ماھتاب فى السشطػمة، فالكمسات " 

" يجالف عمى  ب زن -كو  يمحق بيا عبلمات دالة عمى التحكيخ، أما " 
 التأنيث كالتحكيخ، حيث يقػؿ سياكش كدخائى فى مشطػمتو :

 ، ماهتاب ◙

 بى نصيب از شب و  ھايش، ھمه خاموش،    
 ، برزنوھ   كوىھ   دلد     
  (20) 0وھ  د  زد ايوانس  به ھ     

 الترجسة : 
 ضػء القسخ، 

 محخـك مغ حخاسو الميمييغ، الجسيع صامت،
 فى قمب كل حى ككل محمة

 كل شخفة ك كل باب  يصل عمى
مػرؼيع الترغيخ، فالػحجات الرخؼية الجالة عمى الترغيخ تػجو االسع  - 5

تػجيًا صخؼيًا لمجاللة عمى السػصػؼ بالرغخ، فالترغيخ ىػ كصف يزسغ 
 (ٕٔ)ٓالسػصػؼ بصخيقة خاصة

 -ؼاله  -ېچه  -ڇ  -چه  -و  -ھ كمػرؼيسات الترغيخ فى الفارسية ىى : 

 ( ٕٕ)0آله -وله  -يزه  -زه  -ه ڇ -خاله  -كاله 

 ٓاليػجج أى مػرؼيسات ترغيخ فى السشطػمة
 : )*( صيغ األفعال  -ب 

إف السعشى الرخفى األساسى لمفعل ىػ الجاللة عمى الحجث ككقػعو فى 
 - السزارع - إحجى األزمشة الثبلثة، كمغ خبلؿ ىحه األزمشة " الساضى

السدتقبل " يؤدى الفعل كضائف أخخى باإلضافة إلى كضيفتو األساسية عمى 
  ٓحدب السػرؼيسات الرخؼية التى تمحق بو
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ففى األزمشة الثبلثة تمحق بكل فعل مػرؼيسات ليؤدى كضيفة اإلسشاد، كتختمف 
 ٓباختبلؼ السدشج إلية مغ حيث عجده

ى الزسائخ ففى الساضى، كالسزارع، كالسدتقبل ىحه السػرؼيسات ى
الذخرية السترمة فى حالة الفاعمية : "ـ" لمسفخد الستكمع، "ى" لمسفخد 
السخاشب، "د" لمسفخد الغائب كلكغ اليدتخجـ فى أزمشة الساضى، "يع" لجسع 

  ٓالستكمسيغ، "يج" لجسع السخاشبيغ، "نج" لجسع الغائبيغ
 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة : 

 دشمن، كردانجمن ھا  ◙
 دشمن؛  آوردھم  درگ ايزن ھا    
 ( 23)0دل دا ندپاڇ تا به تدبي   كه د  نا   

 الترجسة :
 أقاـ العجك السجالذ 
 لسدتذاركف كجسع العجك أيزًا ا

 لمتجبيخ الحى لجييع فى قمػبيع الخبيثة 
يبلحع أف الفعل "كخد" باإلضافة إلى كضيفتو األساسية الجالة عمى الحجث، 
فإنو داؿ عمى أف الفعل تع ترخيفو مع الزسيخ الذخرى الغائب "اك" شبقًا 

رد آكرد" صخؼ شبقًا "گلمفاعل "دشسغ" فى زمغ الساضى السصمق، كأيزًا 
آكرد"،  رد +"گلمفاعل "دشسغ" فى زمغ الساضى السصمق كىػ مغ مػرؼيسيغ 

أما "دارنج" كتع ترخيفو فى زمغ السزارع اإللتدامى مع الزسيخ الذخرى 
السشفرل فى حالة الفاعمية "ايذاف"، كالزسيخ الذخرى السترل فى حالة 

 الفاعمية "نج" داؿ عمى ذلظ، كالفعل يتكػف مغ مػرؼيسيغ أال كىسا: 
  ٓ"نج""دار" مادة أصمية لمسرجر "داشتغ" بسعشى االمتبلؾ + الزسيخ 
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 عالقة السدتؽى الرؽتى بالسدتؽى الررفى وأثر  فى بشاء الكمسة : -2
مغ  / آكائى"phoneticsأف عمع األصػات المغػية يجرس أصػات المغة "

 /morphologyالسػرفػلػجيا " - غيخ الشطخ فى كضائفيا،أما عمع الرخؼ
يجرس تكػيغ األصػات فى مقاشع ككمسات كجسل  ساخت ششاسى" - صخؼ

عمى أصػؿ معيشة يتزح فييا كيؽية بشاء الكمسات كأكزانيا كتغيخاتيا بجكف 
فاألصػات تمعب دكرًا بارزًا فى تحجيج  االعتساد عمى اإلعخاب كالبشاء،

الػحجات الرخؼية، كبيانيا كال يتع دراسة الجانب الرخفى دراسة دؾيقة إال 
  ٓبسخاعاة الجانب الرػتى

أى دراسة لغػية صخؼية ألنو يتشاكؿ  إف السدتػى الرػتى أكؿ خصػة فى
الحى ىػ السادة (*)  / آكا( phone)أصغخ كحجات المغة، كنعشى بيا الرػت

الخاـ لمحجيث اإلندانى، كتتخكب مغ ىحه األصػات كمسات تتخح مغ المغة 
ىيئة أبشية صخؼية مخرػصة، فالرخؼ شجيج الرمة بعمع األصػات، فيػ 

عمع األصػات، كالجراسات الرخؼية التى  يعتسج اعتسادًا كميًا عمى نتائج
كقاصخة،  التدتشج مباحثيا عمى نتائج الجراسات الرػتية الشظ ستكػف ناقرة

إف لع تكغ فاشمة، فعشج دراسة ضاىخة لغػية يبجأ مغ السدتػى الرػتى الحى 
يجرس الرػت المغػى ثع بعج ذلظ دراسة السدتػى الرخفى الحى يجرس بشية 

السقاشع حمقة كسصى بيغ الشطاـ الرػتى كالشطاـ الكمسة، ؼيعج نطاـ 
التى تتذكل (*) الرخفى، فسغ خبلؿ الرػامت كالرػائت تتذكل السقاشع 

مغ عشرخيغ: عشرخ ثابت كىػ مجسػعة الرػامت التى تذكل ـيكل 
الكمسة، كعشرخ متغيخ كىػ مجسػعة مغ الحخكات التى تحجد صيغتيا 

تدداد ؾيسة الكمسة الرخؼية، كتتحجد كتسشحيا معشاىا، كبيحا الجكر الرػتى 
 (ٕٗ)ٓكتتجمى دالالتيا باعتبارىا العسل الحاسع فى خمق الكمسة معالسيا،
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كتتجمى العبلقة بيغ السدتػى الرػتى كالرخفى فى ضػاىخ متعجدة، مثل: 
الححؼ، كسيأتى الحجيث عغ كل  - اإلدغاـ - القمب - اإلعبلؿ - اإلبجاؿ

  ٓضاىخة بذكل مفرل ؼيسا بعج
فتػجج عبلقة بيغ األصػات بعزيا ببعس كىحه العبلقة تؤثخ فى البشية 
الرخؼية مغ خبلؿ دراسة الرػت المغػى داخل البشية الرخؼية، أى مغ 
حيث عبلقتو باألصػات األخخى مغ ناحية كالسعشى أك كضيفة الرػت فى 

 ( ٕ٘)ٓتحجيج السعشى مغ ناحية أخخى 

 عخ :مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذا
 يا شب ب فى، ◙
 ش آتش ھا نشستن ،پې   
    (26)0 م شعله بستنڎ  ومنڎېدل به  ؤياھا  دا   

 الترجسة : 
 أك ليمة ثمجية ،

 الجمػس أماـ الشيخاف،
  سػدةك ال أللفةكاشعاؿ القمب بأحبلـ ا
ميسػس،  ىػ صػت صامت غارى احتكاكى / š - shفسثبًل صػت الذيغ / 
"الذيغ" كحجة صػتية قائسة بحاتيا غيخ مترمة بغيخىا مغ كبيحا الػصف تعج 

"،مغ حيث تكػيشيا الشصقى shabاألصػات،كلكشيا فى كمسة "شب/
 ،"neshastan،"نذدتغ/"?tash hââكالفديػلػجى مختمفة عغ "آتر ىا / 

"، فالذيغ صػت كاحج كقج ذكخ فى أكثخ مغ كمسة، كلكغ sho?le"شعمو/
  ٓيشصق بذكل مختمف فى كل مخة
كىػ صػت صامت شفتائى انفجارى  "bكأيزًا ىحا يصبق عمى "الباء/

" عغ "بخفى shabمجيػر، كىػ صػت كاحج لكشو يختمف نصقو فى "شب / 
/barfi/عغ "بو "be  /عغ "بدتغ "bastan"ٓ     
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كىػ صػت صامت شبقى انفجارى مجيػر، كىػ صػت  "gؼ/مگاكأيزًا "ا
  ٓ" garmـر /"گ" عغ dâmangir/ منڎېداكاحج لكغ يختمف نصقو فى "

فعمع األصػات التذكيمى، أك التشطيسى، أك عمع كضائف األصػات 
" ييجؼ إلى تػضيح العبلقات كاجذشاسى - phonology/ "الفػنػلػجيا

 ٓالستبادلة بيغ األصػات كىى داخل بشيتيا المغػية
كبشاء عمى ماسبق يجب إضيار الجكر الكبيخ لمرػائت فى بشاء القػالب 

" فى السثاؿ الدابق إذا ححفت nešastanكالريغ، فسثبًل السرجر "نذدتغ / 
/، كعشجما تححؼ الشػف كنزيف بعج nešastالشػف سيكػف مرجر مخخع /
/ فى زمغ الساضى السصمق ، كعشجما nešastamالتاء ميسًا ستكػف الكمسة /

نزيف إلى السرجر السخخع ىاء صامتة فى نيايتو التى تشصق كدخة 
/، فشػع الحخكة neshasteسيتحػؿ مغ السرجر السخخع إلى اسع السفعػؿ /

لو تأثيخ عمى ىيئة الريغة الججيجة، كمغ ثع تطيخ الفخكقات الجاللية جمية 
فى الريغ التى استعسمت فييا الفتحة مغ جية، كالكدخة مغ جية أخخى فى 

 " بسعشى جالذneshaste" بسعشى جمدت، "نذدتو /neshastam"نذدتع/ 

  ٓقاعج -
يتزح مسا سبق أف األصػات الرائتو سػاء أكانت قريخة أك شػيمة تؤدى 
فى الفارسية دكر الفػنيسات الرخؼية، فالحى فخؽ بيغ الساضى السصمق كاسع 

فالرػائت السفعػؿ مثبًل ىػ مػرؼيع الكدخة الحى أضيف بعج حخؼ التاء، 
 لىى مػرؼيسات التقل عغ الحخكؼ فى بياف الفخكؽ الجاللية، لحا تربح ك

مغ الفتحة كالكدخة مػرؼيسًا لو تأثيخه فى تػجيو معشى الريغة، فالرػائت 
تغيخ السعشى الرخفى لمكمسة، أى أف ىحه األصػات تؤدى دكر فػنيسات 

   ٓصػتية
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  فى األبشية الررفية :التغيرات الرؽتية والسقطعية والداللية  -3
 يقػؿ سياكش كدخائى فى مشطػمتو : 

 كدامين نؽمه مى  يزد،  ◙
 (27)0ساختآيا مى تواند نڌ كدام آھ   

 الترجسة :
 أى تخنيسة يسكغ أف تعدؼ ، 

 أى لحغ يسكغ صشعو
إذا أخح عمى كجو السثاؿ السرجر السخخع "ساخت" مغ السرجر "ساختغ" 
إلبخاز التغيخات الرػتية كالسقصعية كالجاللية التى تصخأ عميو عشج ترخيفو فى 

 : كسا مبيغ فى الججكؿاألزمشة كالريغ السختمفة سيكػف عمى الشحػ التالى 
نوع 
 التؽيرات

 تؽيرات" من sâxtanما طرأ على المصدر "ساختن / 

 حذؾ النون من آخر المصدر "ساختن" تؽير صوتى

 تحول "ساختن" إلى مصدر مرخم بحذؾ النون من آخره "ساخت" تؽير صرفى

وبحذؾ النون من آخره تبدل  ،"ساختن" يتركب من مقطعين متوسطين تؽير مقطعى
/، فنوع sâxtإلى مقطع واحد وهو مقطع طويل مؽلق بحركة طويلة / 

  0فى المصدر "ساختن" يناختلؾ عن نوع المقطعهذا المقطع 

، وهى التشيد، معانى نفس اللم يحدث تؽير داللى، فكالهما يحمالن  تؽير داللى
 0الصنع، البنيان

" كسا یتبيؼ  sâxtكسا حدث تغيرات عمى السردر السرخػ " ساخن / ◄
  مؼ الجدول التالى :

نوع 
 التؽيرات

 من تؽيرات" sâxtما طرأ على المصدر "ساخت/ 

تؽير 
 صوتى

" الذى له داللة صرفية ألنه يعد mإضافة إلى "ساخت" فونيم "الميم / 
مورفيم صرفى، وهو ضمير شخصى متصل فى حالة الفاعلية ،أو أن 

ستمرارية، أو تلحقه ال" عالمة اmiفيم "مى / وريسبق هذا المصدر الم
  0الھاء الصامته التى تعد مورفيم صرفى وتحوله إلى اسم مفعول
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نوع 
 التؽيرات

 " من تؽيراتsâxtما طرأ على المصدر "ساخت/ 

تؽير 
 صرفى

بإضافة مورفيم "م " إلى المصدر المرخم "ساخت" الذى يدل على ضمير 
أزمنة الماضى،  المتكلم "أنا" تحول هذا المصدر المرخم إلى أفعال فى

ستمرارى، الضافة المورفيم "مى" قبل الفعلين "الماضى اإوأيضاً ب
ستمرارية فى الماضى، وأخيراً الوالماضى النقلى المستمر" الدالة على ا

بإضافة مورفيم "الھاء" تحول المصدر المرخم "ساخت" إلى اسم 
 0المفعول "ساخته"

تؽير 
 مقطعى

وهو مقطع طويل مؽلق بحركة "، sâxtتؽير المقطع من "ساخت / 
 طويلة إلى اآلتى:

مقطع متوسط مؽلق بحركة قصيرة +  ←/ sâxtamماضى مطلق / -
  0مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة

مقطع متوسط مؽلق بحركة  ←/ mi sâxtamستمرارى /اماضى  -
قصيرة + مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة + مقطع قصير مؽلق بحركة 

  0طويلة
مقطع متوسط مؽلق بحركة  ←/ sâxte ?amماضى نقلى قريب / -

قصيرة + مقطع قصير مؽلق بحركة قصيرة + مقطع متوسط مؽلق بحركة 
  0طويلة

مقطع متوسط مؽلق  ←/ mi sâxte ?amماضى نقلى مستمر / -
بحركة قصيرة + مقطع قصير مؽلق بحركة قصيرة + مقطع متوسط مؽلق 

 0ق بحركة طويلةبحركة طويلة + مقطع قصير مؽل
مقطع متوسط مؽلق بحركة  ←/ budam sâxteماضى بعيد / -

قصيرة + مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة + مقطع قصير مؽلق بحركة 
 0قصيرة + مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة

مقطع متوسط  ← bâsham sâxte ←إلتزامى  -ماضى شكى  -
مؽلق بحركة قصيرة + مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة + مقطع قصير 

  0مؽلق بحركة قصيرة + مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة
مقطع قصير مؽلق بحركة قصيرة +  ← sâxte ←اسم المفعول  -

 0مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة
 

 :  حدوث تؽير داللى كما يلى تؽير داللى
 -تركيب  -ترتيب  -شكل  -بنيان  -بناء  -إنشاء  -صنع  ←ساخت 
  0أسلوب
  0صنعت ←ساختم 

  0كنت أصنع ←مى ساختم 
  0قد صنعت ←ساخته ام 

  0كنت قد صنعت ←ساخته بودم 
  0أكون قد صنعت ←ساخته باشم 
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 0بنية -مصنوع  -مشيد  -مبنى  ←ساخته 

  كاآلتى :التغيرات التى طرأت عمى السادة األصمية " ساز "، وهى ◄

نوع 
 التؽيرات

المشتقة من المصدر "ساختن" " sâzما طرأ على المادة األصلية "ساز / 
 من تؽيرات

تؽير 
 صوتى

ضيؾ إلى "ساز" فونيمات أدى إلى تؽيرها صوتياً وبالتالى صرفياً، أ
 وهى : ،مقطعياً، وداللياً، وهذه الفونيمات تعد مورفيمات صرفيةو
باء الزينة سابقة للفعل، وهى دالة على أن الفعل متصرؾ فى المضارع  -

  0اإللتزامى أو صيؽة األمر
"م" وهى دالة على ضمير شخصى متصل فى حالة الفاعلية، وهو ضمير  -

  0متكلم "من"
  0"نده" الحقة دالة على اسم الفاعل -
  0"األلؾ" الحقة دالة على الصفة المشبه باسم الفاعل -
  0"ش" الحقة دالة على المصدر الشينى -
  0"ان" الحقة دالة على الصفة الحالية -
"يد" الحقة تدل على الضمير الشخصى المتصل فى حالة الفاعلية، وهو  -

  0ضمير المخاطب الجمع
"األلؾ" وهو الحرؾ الذى يوضع قبل الحرؾ األخير فى المضارع  -

  0لى صيؽة الدعاءاإللتزامى مع ضمير الؽائب المفرد الدال ع

تؽير 
 صرفى

 
 
 
 

 

" إما إلى زمنين وهما : المضارع  sâzتحولت المادة األصلية "ساز / 
خبارى ،أو إلى مشتقات، أو إلى صيؽتى األمر والدعاء، وهذا إلاإللتزامى وا

ستمرارية "، ولواحق تلحق البإضافة سوابق قبل الفعل " باء الزينة، مى ا
وإضافة ألؾ يد "،  -ان  -الشين  -األلؾ  -نده  -بأخر المادة األصلية "م 

لتزامى المتصرؾ مع الضمير إلالحرؾ األخير من الفعل المضارع اقبل 
 الؽائب 
  0المفرد

 

تؽير 
 مقطعى

 / وهو مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة إلى اآلتى : sâzتؽير المقطع /
مقطع متوسط مؽلق بحركة  ←/  be sâzamلتزامى /إمضارع  -

قصيرة + مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة + مقطع قصير مؽلق بحركة 
 0قصيرة

مقطع متوسط مؽلق بحركة قصيرة  ←/ mi sâzamمضارع إخبارى / -
  0+ مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة + مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة

مقطع مقطع قصير مؽلق بحركة قصيرة +  ←/ sâzandeاسم فاعل / -
 0متوسط مؽلق بحركة قصيرة + مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة

مقطع قصير مؽلق بحركة  ←/ sâzâسم الفاعل /االصفة المشبه ب -
  0طويلة + مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة

 +  قصيرةمقطع طويل مؽلق بحركة  ←/ sâzeshالمصدر الشينى / -
 0مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة
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نوع 
 التؽيرات

المشتقة من المصدر "ساختن" " sâzما طرأ على المادة األصلية "ساز / 
 من تؽيرات

مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة +  ←/ sâzânالصفة الحالية / - 
  0مقطع قصير مؽلق بحركة طويلة

مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة + مقطع  ←/ be sâzصيؽة األمر / -
  0قصير مؽلق بحركة قصيرة

/be sâzid /←  مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة + مقطع قصير مؽلق
  0بحركة طويلة + مقطع قصير مؽلق بحركة قصيرة

مقطع متوسط مؽلق بحركة طويلة + مقطع  ←/ sâzâdصيؽة الدعاء / -
 0قصير مؽلق بحركة طويلة

تؽير 
 داللى

 :  حدث تؽير داللى كما يلى
 0آلة طرب -معزؾ  -نؽمة  ←ساز 

  0صنعأ ←بسازم 
  0له معنى الحاضر والمستقبل ←سأصنع  -صنع أ ←مى سازم 
  0عامل -فاعل  -صانع  ←سازنده 
 0مقوم -مكون  ←سازا 

التوفيق  -اتفاق  -الھدنه  -انسجام  -البناء  -الصنع  -التوافق  ←سازش 
  0تحادا -الصلح  -

  0فاعالً  -عامالً  -صانعاً  ←سازان 
  0صنعواأ ←صنع ، بسازيد أ ←بساز 
 0ليصنع ←سازاد 

مغ العخض الدابق يتزح أف ترخيف الكمسة يختبط بالتغيخات الرػتية 
ارتباشًا كثيقًا، فعمع الرخؼ يخصج التغيخات فى الكمسة عشجما تتحػؿ مغ بشية 

إلى أخخى بفعل الطػاىخ الرػتية الستشػعة كاإلبجاؿ، اإلعبلؿ، القمب،     
 التى تشجرج تحت ضاىخة السساثمةكغيخه  ،ٓٓٓاإلدغاـ، الححؼ، اإلمالة، 

الرػتية مػضػع البحث، كلػحع أيزًا أف االشتقاؽ يعج كسيمة ميسو مغ 
خات صػتية، مقصعية، كداللية فى يالػسائل التى تؤدى إلى حجكث تغ

 ٓالكمسة
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 : السساثمة بيؼ األصؽاتاألولالسبحث 
  ون سازى" :مگه -ونى / همگ assimilationالمماثلة "

ىى ضاىخة صػتية، كتعج نػعًا مغ االندجاـ الرػتى بيغ أصػات المغة، 
  ٓكىى ضاىخة شائعة فى كل المغات برفة عامة

أشمق عمى السساثمة اصصبلحات متعجدة كالتجانذ،السشاسبة،التذاكل،التذابو، 
 ( ٕٛ)ٓكالتساثل

أى ندجاـ الرػتى كالتػاـؤ كالتآلف السػسيقى، الكتيجؼ السساثمة إلى تحقيق ا
تحقيق التقارب فى الرفة كالسخخج فزبًل عغ اختداؿ الجيج العزمى أثشاء 

 ( ٜٕ)ٓاألداء الفعمى لمكبلـ مسا يؤدى إلى الخفة فى الشصق

 السساثمة لغًة : 
 ( ٖٓ)ٓىى السثيل، الشطيخ، السجانذ، الذبيو

 السساثمة اصطالحًا : 
الكبلـ المحاف يكػناف قج كقعا بجػار بعزيسا البعس،  اىى أف يكتدب صػت

أك عمى مدافة قخيبة مغ بعس، بعس صفات أحجىسا اآلخخ، أك يريخاف 
ف لبعزيسا اآلخخ اف متجاكر امتساثميغ بذكل كمى، فعشجما يقع فى الكمسة حخف

يؤثخ الحخؼ األكؿ فى الحخؼ الثانى أك العكذ، كيبجلو بحخؼ صػتى مغ 
/ alliterationًا، كىحا ما يدسى بالتجانذ الرػتى" نفذ السخخج أيز

  (ٖٔ) ٓ" ىآكاي - تجانذ صػتى
ؼيجب تقارب الرػتيغ الستساثميغ فى السخخج، إذ اليسكغ تحقيق التساثل بيغ  

صػتيغ يبعج أحجىسا عغ اآلخخ فى السخخج ألف نصقيسا يؤدى إلى حجكث 
ندجاـ الرػتى الالثقل لسا فى ذلظ مغ جيج أعزاء الشصق، كىحا اليحقق ا

يشقمب الحى يمدمو أف تتدق األصػات بعزيا مع بعس، فبل يسكغ مثبًل أف 
  ٓصػت حشجخى أك حمقى إلى صػت شفتائى
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فتتأثخ األصػات فى تساثميا مغ خبلؿ عبلقاتيا مع بعزيا فى تجاكرىا 
كنصقيا مغ خبلؿ شجة الرػت السؤثخ كقػتو، ككمسا كاف الرػت السؤثخ 

 ( ٕٖ) ٓلو ةأقػى كاف تأثيخه بارزًا ككاضحًا عمى األصػات السجاكر 

كره مسا قبمو أك بعجه مغ الحخكؼ يؤدى إلى إف تأثخ الرػت المغػى بسا يجا
ك أخات صػتية، فالسساثمة تعج ثسخة تفاعل قانػنى الجيج األقل يإحجاث تغ

االقتراد فى الجيج،كقانػف األقػى مغ أجل التقخيب بيغ الرػتيغ 
الستجاكريغ، لحا فيى تتحقق بيغ الرػامت أك بيغ الحخكات، أك بيغ 

مغ األنػاع الثبلثة تشقدع السساثمة إلى الرػامت كالحخكات كفى كل نػع 
مساثمة تقجمية سػاء أكانت كمية تقجمية أك جدئية تقجمية مشفرمة أك مترمة 
أك مساثمة رجعية سػاء أكانت كمية رجعية أك جدئية رجعية مشفرمة أك 

 ٓمترمة، كؼيسا يمى تػضيح لؤلنػاع الثبلثة
هنگې هما/  consonant harmonyالمماثلة بين الصوامت " -أ 

 :"ونى همخوانھامگه -صامتھا 
أحيانأ يحقق صامت بسجاكرتو لرامت آخخ جدء مغ مػاصفاتو الرػتية، 
حيث يقبل الخرائز الرػتية لمرامت السجاكر، كتدسى ىحه العسمية 

تدبب ىحه العسمية فى أف إحجى تندجاـ الرػتى، حيث البالسساثمة أك ا
كيدسػنو بالسساثمة التامة، مثل الرػامت يطيخ فى شكل صامت آخخ تسامًا 

فقج تع  /as sar?/ "، كنصقيسا عمى شكل /sarكسخ/ /az?فى التخكيب "از /
التساثل التاـ لكغ لػ لع تتحقق السساثمة التامة بيغ الرامتيغ تدسى بالسساثمة 

/ صار متساثبًل m"، فالرامت /shambeالشاقرة، مثل: فى كمسة "ششبو/
كلكغ قج بقى مغ ناحية صفتو األنؽية / مغ ناحية السخخج، bمع /

   (ٖٖ)ٓ)الخيذػمية(، لحا قج حجثت السساثمة الشاقرة
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أى أف السساثمة بيغ الرػامت ىػ أف يتجاكر صػتاف صامتاف بيشيسا 
اختبلؼ فى السخخج، أك فى الرفات ؼيقمب أحجىسا إلى صػت آخخ لتتع 

 ٓالسساثمة بيغ الرػتيغ الستخالفيغ
 وتشقدػ السساثمة بيؼ الرؽامن إلى قدسيؼ : 

ونى مگ/هassimilation progressiveالمماثلة التقدمية " -1
  : "روپېشون سازى( مگ)ه

فى السساثمة التقجمية بيغ الرامتيغ الستجاكريغ يتأثخ الرػت الثانى 
بالرػت األكؿ، حيث تػجج السساثمة التقجمية فى المغة الفارسية فى الكثيخ 

" يفقج s" إذا جاء بعج الرامت "س/tالسػاضع، فسثبًل الرامت "ت/مغ 
 السيسػسة نفجارية السيسػسو، كيحل بجليا الخاصية االحتكاكيةالمػاصفاتو ا

 " تشصق بالذكل التالى + das’ te +" كسا فى كمسة دستو "sلمرػت "س/
"+ dasse +"ٓ (ٖٗ ) 

  ٓكتدسى ىحه السساثمة بالسساثمة السقبمة
 وتشقدػ السساثمة التقدمية إلى قدسيؼ : 

 السساثمة الكمية التقدمية : ◄
كىى أعمى درجات السساثمة، كفييا يتحج الرػتاف الستتابعاف فى صػت كاحج 
مذجد، كيؤثخ الرػت األكؿ فى الثانى كيجعمو مثيبًل لو إف لع يكغ كحلظ، 

 ( ٖ٘) ٓؼيحجث اإلدغاـ

كىحا الشػع إما تكػف السساثمة مترمة أى يػجج مصابقة تامة بيغ الرػتيغ، 
أى عجـ كجػد فاصل بيغ الرػتيغ الستأثخيغ، أك تكػف مشفرمة لػجػد 

 (  ٖٙ)ٓفاصل بيغ الرػتيغ الستأثخيغ
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 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : 
 كوه ھا خاموش ،  ◙
 ،لتنڌ د ه هار  د   
 ( 37) 0نڌم انتظا  كا وانى با صدا  زچش اه ھا   

 الترجسة : 
 الجباؿ صامتة ، 
 الػدياف حديشة ، 

 الصخؽ مشتطخة قافمة ترمرل أجخاسيا 
تتابع صػتى، فالخاء   " لػحعdarreه /رّ ه ىا" كىى جسع "درّ ففى كمسة "د

صػت صامت تكخارى مجيػر مخخجو شخؼ المداف كالمثة، كىحه السساثمة 
الرػتى  ندجاـالفاصل بيغ الرػتيغ، كلتحقيق اكجػد مترمة بجكف 

كتدييل الشصق فقج اتحج الرػتاف الستتابعاف فى صػت كاحج مذجد كىػ 
  ٓ/، كىحا مايدسى باإلدغاـ الحى سيتع تشاكلو بالتفريل ؼيسا بعجrالخاء/
 السساثمة الجزئية التقدمية : ◄

يتشاكؿ ىحا الشػع مغ السساثمة الرفة ال السخخج، كؼيو يتصابق الرػت مع 
المخخجيًا، أى اليػجج مصابقة تامة بيغ الرػتيغ، كيػجج اآلخخ تصابقًا نصؿيًا 

 (ٖٛ) ٓبعس الفخكؽ بيشيسا، كىحا الشػع عشج سيبػيو يدسى باإلبجاؿ

كىحه السساثمة تكػف أيزًا مترمة أى عجـ كجػد فاصل بيغ الرػتيغ 
 ( ٜٖ)ٓغ أك تكػف مشفرمة لػجػد فاصل بيغ الرػتيغ الستأثخيغيالستأثخ 

 السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :مثاؿ ذلظ فى 
 د  ؼم انسان نشستن؛  ◙
   كوبيدن؛ پا مردم  شادمانى ھا  پايه پا   
  (40) 0كا  ك دن، كا  ك دن   

  



 
 

 

 

 

1203 

 الترجسة : 
 الحدف ، فى اإلنداف  بقاء

 ،خصػة بخصػة مع فخحة الشاس كرقريع
 العسل، العسل،  

 أما فى الفارسية الحالية /mômart/فكمسة "مخدـ" فى البيمػية 
/mardom/ٓ (ٗٔ ) 

ميسػس بالخاء  - انفجارى  - لثػى  - / كىػ صػت أسشانىtقج تأثخت التاء /
/r تكخارى، كتبجلت التاء بالجاؿ كىػ  - متػسط - مجيػ - / كىػ صػت لثػى

مجيػر ألف السجيػر أقػى صػتًا مغ  - انفجارى  - لثػى  - صػت أسشانى
/ تصابقًا نصؿيًا ال مخخجيُا، كىحه السساثمة مترمة rالسيسػس ليتصابق مع /

 ٓصل بيغ التاء كالخاءايعشى اليػجج ف
ونى مگ/ هregressive assimilationالمماثلة الرجعية " -2

   : "روپسون سازى( مگ)ه
ففى ىحا الشػع مغ السساثمة بيغ الرامتيغ الستجاكريغ يتأثخ الرػت األكؿ 
بالثانى دكف كجػد فاصل بيشيسا أى مترمة أك مشفرمة، ففى تخكيب 

" tar" ك "تخ / bad"، أك "بج / tâ"، ك "تا / sadالعشاصخ الفارسية "صج / 
التخكيبية  مسكغ أف تطيخ عسمية السساثمة الخجعية بالذكل الحى تشصق أشكاليا

   (ٕٗ) ٓ+ " battar + " ك " + sattât " +  بالذكل

  ٓتدسى ىحه السساثمة بالسساثمة السجبخة
 وتشقدػ السساثمة الرجعية إلى قدسيؼ : 

 السساثمة الكمية الرجعية : ◄
فى ىحا الشػع يؤثخ الرػت الثانى فى الرػت األكؿ، كيحػلو إلى جشدو 

 ( ٖٗ)ٓفيتحج معو
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 لحا ىحا الشػع يعتسج عمى اإلدغاـ أيزًا، كمثاؿ ذلظ فى السشطػمة : 
 ن  ا شي  دادن؛ بچڎاد  تله افتاده آھو ◙
 و  ھانيدن ،    
 ( 44) 0ه ماندن   د هپنا ا د  خستڎى نيم وز    

 الترجسة : 
 فى الذخاؾ؛ الُخضع صغار الغدالف  كقػع
 ،  يخكبالك 

  ٓمكثػا فى ضل الػادى مشترف الشيارتعب فى  بعج 
/، فى الفارسية patnâh - pannâh/ مغ /panâh" فى البيمػية /هپنافكمسة "

/panâh/ٓ (ٗ٘)      

دغست فى الشػف حيث أثخ الثانى فى األكؿ، كحػلو إلى جشدو ألػحع التاء 
الرػتيغ مغ مخخج كاحج كىػ شخؼ المداف + األسشاف العميا +  بلألف ك

أنفى أما  - مجيػر - " صػت متػسطnالمثة لكغ االختبلؼ فى الرفات "ف/
ميسػس، كنطخًا لمسخخج كاحج، كأف الرػت  - صػت انفجارى  "t"ت /

السجيػر أقػى صػتًا مغ السيسػس، كفى اإلدغاـ ىشا قػة فى الحخؼ 
باإلضافة إلى أف التاء جاءت فى نياية مقصع متػسط مغمق بحخكة  ،السجغع
 ،/nâh/ ، أما الشػف جاءت فى بجاية مقصع مغمق بحخكة شػيمة/pat/قريخة 

ثع  ،فأثخت فى التاء فرارت مثميا ،لحلظ استسجت الشػف قػتيا مغ مػقعيا
تخجع الشػف فى نػف كاحجة، لحا فقػة الرػت كتأثيخه فى السجاكرة  ادغع حخفأ

  ٓإلى مػقعة فى السقصع
 السساثمة الجزئية الرجعية : ◄

 ( ٙٗ) ٓتحجث عشجما اليتصابق الرػت مع صػت آخخ

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ سياكش كدخائى : 
   م د، آ ام و با لبخند، پٻ ◙
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 افكند  افسرده جانكنده ا  د  كو ه      
 (  47) 0م ھايش د  سياھى ھا  كومه جست وجو مى ك دچش   

 الترجسة : 
 كبابتدامة،  الخجل السدغ بيجكء

 لقى جحع شجخة فى مػقج حديغأ
  ٓكعيشاه كانت تبحث فى سػيجاء الحجخ
 / أما فى الفارسيةawsarte jân?/فكمسة " افدخده جاف " فى البيمػية 

/?afsorde jân/ٓ (ٗٛ)     

  -مجيػر  - متػسط - / كىػ صػت شفتائىwصػت الػاك /لػحع تغيخ 
 -احتكاكى  - أسشانى - / كىػ صػت شفتائىfشبة حخكة إلى صػت الفاء /

/ كىػ صػت s/ برػت الديغ /wميسػس، حيث قج تأثخ صػت الػاك /
ميسػس، كتغيخ إلى صػت الفاء لمتساثل الشصقى  - احتكاكى - لثػى  - أسشانى

الخجعى، فالفاء كالديغ يحسبلف نفذ الخرائز الرػتية فكبلىسا أصػات 
 احتكاكية ميسػسو، فالػاك تقع فى نياية مقصع متػسط مغمق بحخكة قريخة

/?aw/، / أما الديغ تقع فى بجاية مقصع متػسط مغمق بحخكة قريخةsar /
ك بالديغ فتيسذ، فيشا السساثمة باليسذ كمترمة، أى أدى ذلظ إلى تأثخ الػا

 ٓاليػجج فاصل بيغ الػاك كالديغ 
إذا أثخ الرػت األكؿ فى الرػت الثانى يدسى بالتأثخ  ومسا سبق يتزح أن

الرػتى التقجمى )السقبل(، إما إذا تأثخ الرػت األكؿ بالثانى يدسى بالتأثخ 
الرػتى التخمفى )السجبخ(، كإف كانت السساثمة بيغ الرػتيغ تامة يدسى 
بالتأثخ الكمى، أما إذا كانت السساثمة فى بعس خرائز الرػت يدسى 

  ٓلجدئىبالثأثخ ا
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نظم  -واكه نگى هماه/ harmony vowelالسساثمة بيؼ الرؽائن " -ب 

   : "واكه اىنگى آه
تتأثخ الرػائت كتؤثخ فى بعزيا البعس مثل الرػامت، فالسساثمة بيغ 

 الرػائت تشقدع أيزًا إلى قدسيغ :
 السساثمة التقدمية :  -1
يتأثخ الرػت الثانى بالرػت  ، حيثبيغ الرائتيغ الستجاكريغ ىى تحجثك 

 األكؿ، كىى تشقدع بجكرىا إلى قدسيغ : 
 السساثمة الكمية التقدمية :  -

كفييا يتحج صائتاف متتابعاف فى صػت كاحج، كيؤثخ الرائت األكؿ فى 
الثانى، كقج سبق الحجيث عشيا فى الرػامت، كىشا يدسى إدغاـ، مثاؿ ذلظ 

" التى كانت فى الفارسية القجيسة nušidanفى السشطػمة السرجر " نػشيجف /
/nôshîahan/  ف فى ياء كاحجة، ادغست اليائأكقج تع إبجاؿ الفتحة ياء ثع

 ٓتع شخحو بالتفريل فى الجدء الخاص باإلدغاـيكىحا السثاؿ س
 السساثمة الجزئية التقدمية :  -

يتشاكؿ ىحا الشػع مغ السساثمة الرفة ال السخخج، كؼيو يتصابق صائت مع 
آخخ تصابقًا نصؿيًا ال مخخجيًا، أى اليػجج مصابقة تامة بيغ الرائتيغ، كتكػف 
 السساثمة مشفرمة أك مترمة، مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : 

 ؛ دويدنآمدن،  فتن،  ◙
 عشق و زيدن؛    
 ( 44) 0د  ؼم انسان نشستن   
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 الترجسة : 
 السج ، الخحيل، الجخى؛ 

 العذق؛ 
  ٓحدف البقاء اإلنداف فى 

 الحالية/ أما فى الفارسية davâtanالسرجر "دكيجف" فى البيمػية /
/davidan/ٓ (٘ٓ) 
مشخفس  - أمامى - صػت صائت مجيػر ػ/ كىaالفتحة / صػت قج سبق 
/ كىػ âاألمامى مغ المداف كالحشظ الرمب األلف /مخخجو الجدء ك  ،مفتػح -

مخخجو مؤخخة المداف كالحشظ ك  ،مفتػح - مشخفس - خمفى - صػت مجيػر
 أمامى - الميغ كأثخت ؼيو، كتحػؿ األلف إلى ياء كىػ صػت صائت مجيػر

مخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب لتساثل ك  ،مغمق - مختفع -
شاسب مع الفتحة فيتحقق االندجاـ الرػتى بيشيسا، كىحه الياء لمفتحة أى لتت

   ٓ/ بيغ الفتحة كاأللفvالسساثمة مشفرمة ألف يػجج فاصل كىػ الػاك /
 السساثمة الرجعية :  -2
يتأثخ الرػت األكؿ بالثانى،  ، حيثبيغ الرائتيغ الستجاكريغىى تحجث ك 

 كىى تشقدع بجكرىا إلى قدسيغ : 
 الرجعية : السساثمة الكمية  -

 أيزًا، مثل كمسة اً ىى أف يؤثخ الرػت الثانى فى األكؿ كيكػف التصابق تام
 د" فى إحجى جسل السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ فييا :  گن"سػ 

 ( 51)!  دگنسوبه صبح  استين  ◙

 الترجسة : 
 قدسًا بالربح الرادؽ !
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/، فقج saokentaكستا /أل"، قج جاءت فى اso[w]gandد/گنفكمسة "سػ
بجلت الفتحة بالزسة لقػة تأثيخ الزسة عمى الفتحة، ثع تع إدغاميسا فى أ

صػت كاحج كىػ الزسة،كقج تع تشاكؿ ىحه الكمسة بالتفريل فى الجدء 
  ٓالخاص باإلدغاـ

 السساثمة الجزئية الرجعية :  -
كتحجث ىحه السساثمة عشجما اليتصابق صائت مع صائت آخخ، كتكػف 

 كمثاؿ ذلظ فى السشطػمة : مترمة أك مشفرمة،
 ودندم گشد   ◙
 نمودندم مھ بانى ھا    
 (52) 00زود دانستم، كه دو  از داستان خشم ب ؾ وسوز،   

 الترجسة : 
 فتحػا لى الباب 

 كأضيخكا لى المصف
 ٓ بعيج عغ القرةغزب الثمج كحخقتو عمست سخيعًا أف 

البيمػية كدف" فى "گش مغ السرجر "goshudandamكدنجـ/"گش الفعل
/vishâtanأما فى الفارسية الجرية ،/ /goshudan/ٓ(ٖ٘) 
 - خمفى - / كىػ صػت صائت مجيػرâفقج أثخ الرػت الثانى األلف / 

مفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ فى الرائت األكؿ  - مشخفس
مغمق، كمخخجو  - مختفع - أمامى - / صػت صائت مجيػرîكىػ الياء/

/، oالجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الميغ، كحػلو إلى الرائت الزسة /
نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة  - كسصى - كىػ صػت صائت مجيػر خمفى

/، uبجلت األلف بالػاك/أالمداف كالحشظ الميغ لتساثل الزسة مع األلف، ثع 
مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى  - مختفع - خمفى - كىػ صػت صائت مجيػر

بجلت التاء دااًل التفاؽ السخخج أمغ المداف كالحشظ الميغ التفاؽ السخارج، ك 
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نفجارية مع اختبلؼ أف التاء صػت اكالرفات فكبلىسا أصػات أسشانية 
 ٓندجاـ الرػتى بيغ األصػاتالميسػس كالجاؿ صػت مجيػر لتحقيق ا

السرجر "نسػدف" فى البيمػية  / مغnomudandamكأيزًا الفعل نسػدنجـ /
/nimûtan/ أما فى الفارسية /nomudan/ٓ (٘ٗ)   

 - خمفى - " الرػت الثانى كىػ صػت صائت مجيػرû - uفقج أثخت الػاك "
مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ عمى الرػت  - مختفع

 - مختفع - أمامى - " كىػ صػت صائت مجيػرî - iاألكؿ كىػ الياء "
مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، كحػلتو إلى 

 -كسصى  -خمفى  -/، كىػ صػت صائت مجيػر oالرائت الزسة /
نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع الحشظ الميغ لتحقيق التساثل بيغ 

  ٓالػاك كالزسة، كإبجاؿ التاء دااًل لتػافق السخارج
 ٓ/mالػاك كالزسة الرامت السيع /بيغ مة ألف كىحه السساثمة مشفر

 ٓاً ماسبق يفدخ لشا حجكث السساثمة بيغ الرػائت إذا ماجاكرت بعزيا بعز
 ونى همخوان با واكه :مگالمماثلة بين الصوامت والصوائت / ه -ج 

تػجج عسمية السساثمة بيغ الرػامت كالرػائت فى المغة الفارسية، كثيخًا ما
ثخاف ببعزيسا البعس، كلمحجيث أكالرػائت يؤثخاف كيتحيث أف الرػامت 

 عغ ىحا الشػع مغ السساثمة يجب التصخؽ إلى الجانبيغ التالييغ :
 أثر الرؽائن فى الرؽامن :  -1

تأثيخ الرػائت فى الرػامت يكػف عغ شخيق تعجيل مغ مخارجيا، أك مغ 
يتأخخ تيا، فالرامت قج يتقجـ مخخجو أك اصفاتيا، أك مغ مخارجيا كصف

تبعًا لشػع الحخكة السجاكرة لو، أى ىشاؾ ميل لجى الرػامت الثابتة إلى تغييخ 
 ( ٘٘) ٓلمحخكات السراحب ليا اً أك تعجيمو تبع ،مخخجيا

 رد" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : "گمثاؿ ذلظ لفع 
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 ، ڌم م پېشز  ◙
 يدپام ا با ديده   خونبا  مى    
 ( 56)0 دڎې واز مى پس م  ردگبه بال ك كسان    

 الترجسة : 
 ،  السػت أمامى

 يشتطخنى بعيغ دامية
  ٓيحػـ بأجشحة الشدػر حػؿ رأسى

 / بسعشى حػؿ، فيى أكثخ أمامية gerdؼ /مگارد" ىشا مكدػرة ا"گفكمسة 
 تخاب ككبلىسا أكثخ أمامية مغ  -ؼ بسعشى غبار مگا/ مفتػحة اgardمغ/
ؼ قج مگابسعشى شجاع، فشبلحع أف صػت اؼ مگا" مزسػمة اgordرد/"گ

محقو، كبالتالى اختمفت داللة الكمسة عمى ي حىال رائتتغيخ مخخجو تبعًا لم
  ٓالرائت ىحا حدب 

 وأهػ معاهر تأثير الرؽائن فى الرؽامن ظاهرتان صؽتيان هسا : 
  : ېگامى شد/ گ palatalisationحشيغ أو التغؽيرتظاهرة ال -1

بطاىخة الكذكذة كالكدكدة قػاميا تأثخ الرػامت  ىى ضاىخة صػتية تعخؼ
بلحقة ليا، فالفػنيسات الكاؼ لاألسشانية كالصبؿية خاصة بالحخكات األمامية ا

/kؼ/مگا/ كاg ،يتخكاف مكانيسا الشصقى تحت تأثيخ الحخكة السجاكرة ليسا /
راحبة الزسة يكػف السخخج ليػيًا، كيكػف حشكيًا قميبًل أك كثيخًا مع بسؼ

/ gؼ/مگاالكدخة، كيكػف متػسصًا مع الفتحة، كلقج أدت عسمية تحشيظ ا
الصبقى السجيػر إلى ضيػر صػت غاري ججيج، ىػ الرػت السددكج الحى 

/ gؼ /گا/، فالجيع الفريحة إذا ىى ǆيسثل الجيع العخبية الفريحة /
  (ٚ٘) ٓمحشكة

 ٓفكبل الرػتيغ مدتعسبلف فى المغة الفارسية إلى كقتشا الحالى
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/ نطيخه السيسػس k/ حرل مع الكاؼ /gؼ /مگاككسا حرل مع صػت ا
الكاؼ قج تقجـ مخخجو قميبًل بفعل الكدخة البلحقة لو فى بعس رػت فٓأيزاً 

الدياقات الرػتية فشذْا عشو صػت غارى مددكج كىػ الشطيخ السيسػس 
/ فى الكدكدة، كعمة ذلظ أف ts/ فى الكذكذة، ك /štلمجيع الفريحة، كىػ /

كدخة تؤثخ فى الرػت الصبقى فتجحبو إلى األماـ قميبًل، فيشقمب الرػت ال
 ( ٛ٘)ٓالصبقى إلى نطيخه مغ أصػات كسط الحشظ

 أى /چ/ غ فى المغة الفارسية خاصة صػت ميكمازاؿ كبل الرػتيغ مدتعس
/štكىػ صػت فارسى أصيل /ٓ 

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : 
 شھاب تيز  و تي م؛  ◙
 ستيػ س بلند كوه مأوايم؛    
 ( 54)0جايمم آفتاب تازه  س چشبه    

 الترجسة : 
 سيسى كالذياب الدخيع 

 قسة الجبل العالية  مجأىم
 مكانى فى عيغ الذسذ البازغة 

 " أما فى الفارسيةgiyâk - gyâkفى البيمػية "ىى فكمسة "جايع" مغ "جا"، ك 
ؼ، مگا" فتحشيظ اgگ/  أساسيا كاف " /j/، كلػحع أف الجيع /jâ/ الحالية

مجيػر أدى إلى ضيػر الرػت المثػى  - نفجارى ا - كىػ صػت شبقى
ؼ مگا، فقج تأثخت ا"j نفجارى السجيػر كىػ "ج /الالغارى )الحشكى( ا

مغمق،  - مختفع - أمامى - /، كىػ صػت صائت مجيػرiبالرائت /
ؼ تخؾ مكانو الشصقى تحت تأثيخ مگاكمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ، فا

   ٓ" jالحخكة السجاكرة لو، كتغيخ إلى الرػت الحشكى "ج / 
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 ظاهرة التفخيػ والترقيق :  -2
  گي" :/ نرمكامى شد  velarizationالتفخيػ "

 لغًة : 
 (ٓٙ)ٓقخاءة الحخؼ بجكف إمالة التعطيع،

 اصطالحًا : 
رتفاع مؤخخة المداف إلى أعمى قميبًل فى إتجاه الصبق الميغ، كتحخكو إلى ا

 (ٔٙ)ٓالخمف قميبًل فى إتجاه الحائط الخمفى

 ٓخ - غ - ؽ - ک - گكيقابل التفخيع التخقيق، كحخكؼ التفخيع ىى 
خ" ىى أصػات ذات تفخيع جدئى أى تفخع فى  - غ - فالحخكؼ الثبلثة "ؽ

كتختفع  مػاضع كتخقق فى مػاضع أخخى، حيث يشدحب المداف إلى الخمف،
مؤخختو تجاه أقرى الحشظ، ىحه األصػات تفخع عشجما يج  بعجىا فتح أك 

 (ٕٙ)ٓضع، كتخقق إذا جاء بعجىا كدخ
 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة :

 و مى ك د؛ ڎ ا باز خبرھ  دھانى اين  ◙
 (  63)0 دك، ھ  ط ؾ  ا جست وجو مى ىويڎو تڎفم ھا، بى چش   

 الترجسة : 
 ىحا الخبخ يخددكاف كل فاه 

 كانت األعيغ تبحث فى كل جانب بجكف كبلـ
 ٓ/a/ ىشا مفخسة ألف يمحقيا الفتحة /x/ الخاء /xabarفكمسة خبخ /

المغة الفارسية مثل يػجج حخكؼ مفخسة مغ أصل كضعيا، كلكغ رققت فى 
 /، مثاؿ ذلظ فى السشطػمة :  tصػت/ / حيث رقق كنصق تاء /

 ، ڌم م پيشز  ◙
 به  ويم س د مى خندد؛   
ه مى  يزد     زھ  خندش  ا، طنين به كوه و د  
 (64) 0 دڎيوبازش باز مى    
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 الترجسة : 
 ،  أمامىالسػت 
 ببخكد فى كجيىيزحظ 

 كالػادىيشثخ سع رنيغ ضحكتو فى الجبل 
 كيدتعيجه مخة أخخى 

  ٓ t /←taninفرػت الصاء فى "ششيغ" تشصق تاء /
كيػجج مغ الرػامت أصػات مخققة فى األصل، كلكغ قج يريبيا التفخيع 

، فاألصل فييا التخقيق كتخقيق بعج كدخ، كتفخع بعج (L بلـ /لا)مثل صػت 
حخكؼ فتح أك ضع، ككحلظ تفخع البلـ جػازًا إذا كقعت بعج حخؼ مغ 

   ( ٘ٙ)ٓشباؽ، مفتػح أك ساكغإلا

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة :
 ، ملڇم زھا   ◙
   انديشه، بى سامان منڎستو س حدات داھمچ   
 ب ج ھا  شھ ،    
 ، بشكسته ووي ان دلو با وھا  ھمچ  
 ( 66)0ذشته از س حد و از با وبڎدشمنان   

 الترجسة : 
 حجكد السمظ ،

  زصخبةكالس تحيخةمثل حجكد الفكخ الس
 أبخاج السجيشة، 

 القمب السحصسة كالخخبة  قبلعمثل 
  قبلععبخ األعجاء مغ الحجكد كال

/، أما o" صػت البلـ ىشا مفخع ألنو جاء بعج ضسة / molk/ممکفكمسة "
 ٓ/eفرػت البلـ مخقق ألنو جاء بعج كدخة / "، delفى " دؿ / 
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 أثر الرؽامن فى الرؽائن :  - 2
تؤثخ الرػامت فى الرػائت السجاكرة ليا تأثيخ كبيخ، فتغيخ مغ مخارجيا،أك 

  ٓصفاتيا، إلى أصػات تشاسب شبيعتيا
فيؤثخ مخخج الرامت فى مخخج الحخكة، فيتقجـ أك يتأخخ عمى حدب 

 ( ٚٙ)ٓالرامت الحى يتبعو

الخاء "  - الغيغ - الحاء - العيغ - الياء - فسثبًل أصػات الحمق " اليسدة
خ حخكة الكدخ كالزع إلى الفتح إذا كقعت معيا فى مقصع يتتدبب فى تغ

كدخ كالزع، مثاؿ ذلظ فى كاحج، أك العكذ بسعشى تغيخ حخكة الفتح إلى ال
 : السشطػمة

  - م د آ ام ك د آؼاز پي -صبح مى آمد  ◙
 از س باز  ىه دوست، دشت نه، د يايسپاش  و  لشك  دشمن پي   
  ا داده بود از دست خودماس اخت ھا  آسمان ال   
 بى نفس مى شد سياھى د  دھان صبح؛    
 ( 61)0 و  دشت باز دامن الب ز مى ريخت  پباد    

 الترجسة : 
 فى ىجكء قائبًل :  سدغالخجل ال أك بج - قج أقبل الرباح كاف
 جير العجك الجير الرجيق ، الديػؿ ال،  تقجـ

 جشج الدساء كاف قج فقج ماسة كػاكبو ؼبحخًا مغ
 صارت الطمسة فى فع الرباح بجكف ركح

  ٓلبخز السفتػحألفػؽ سيل سفح جبل اتيب الخياح  كانت
 (ٜٙ) ٓ/xodأما فى الفارسية الحالية/ /xvatفكمسة "خػد" فى المغة البيمػية /

 / قج أثخ فى الرائت القريخxفمػحع أف الرػت الحمقى الرامت الخاء/    
حيث أف الفتحة أتت مع الخاء فى مقصع  ،/ فأتت بالزسة لتشاسبياaالفتحة /

بجاية ف كراء بعس فى ا/خاصة اليسكغ أف يتتابع صامتcvcكاحج كىػ/
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/، فححفت الػاك لتجشب الثقل فى v/ كالػاك/xىسا الخاء/الرامتاف ك  ،مقصع
يعج / الحى a/ فى صفة كمخخج الرائت الفتحة /xالشصق، فأثخت الخاء/

، كمخخجو الجدء األمامى اً مفتػح - اً مشخفز - ياً أمام - اً مجيػر  اً صائت اً صػت
 -/ ىػ صػت صائت مجيػرoبجؿ بالزسة/أمغ المداف كالحشظ الرمب، ك 

 ٓالميغنرف مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع الحشظ  -كسصى  -خمفى 
مقصع / فى x/ لمخاء /eكأيزًا فى السثاؿ الدابق بدبب مجاكرة الكدخة /

كاحج أثخت الخاء فى الكدخة، كفقج صػت الكدخة خاصيتو الشرف مغمق، 
بجؿ بالياء أنرف مغمق، ك  - كسصى - أمامى - مجيػرصائت كىػ صػت 

مغمق الحى يتستع بخاصية  - مختفع - أمامى - صػت صائت مجيػر كىػ
 ٓغبلؽإلا

أما  /rextanكسا فى الفعل "مى ريخت" مغ السرجر "ريختغ" فى البيمػية /
  (ٓٚ)ٓ/rixtanفى الفارسية الجرية /

/ كاحج، كىػ الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ i/ كالياء /eفسخخج الكدخة /
/ فى صفة الرائت كليذ فى xفأثخ ىحا الرامت كىػ الخاء / الرمب،
 ٓمخخجو

كأكضح مطاىخ تأثيخ الرػامت فى الرػائت ضاىخة التفخيع كالتخقيق، كىحه 
أكضح مطاىخ تأثيخ الحخكات فى الرػامت كسا ذكخنا  الطاىخة أيزًا مغ

ؼ كالكاؼ، مگاسابقًا، فرػت الفتحة مثبًل يفخع بعج األصػات السفخسة كا
كتكػف مخققة مع بؿية ، كتكػف بيغ التفخيع كالتخقيق مع )القاؼ كالغيغ(
  ٓاألصػات، كيشصبق ىحا عمى الفتحة الصػيمة أيزاً 

 الذاعخ :  مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ
 آ ش سو  شھ ، آ ام نظر افكند  ◙

 ؛ بامب   كودكان     
  وزن ؛ بربنشسته  دختران     
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 ؛ دركنا   نؼمگيماد ان      
   (71)0د   اه مردها     

 الترجسة :
 تجاه السجيشة فى ىجكء آ شنطخ 

 األشفاؿ فػؽ االسصح ؛
 ؛ بجػار الشافحةالبشات قج جمدغ 

 بجػار الباب ؛  حدانىاألميات ال
  ٓالخجاؿ فى الصخؽ 

" قج فخست الفتحة تحت تأثيخ الرػت nazar ?afkandفالفعل "نطخ افكشج /
ميسػس، كرققت الفتحة  -انفجارى  -" كىػ صػت شبقى kالصبقى "الكاؼ/

مجيػر فى  - أنفى - " كىػ صػت لثػى nتحت تأثيخ الرػت األنفى "الشػف/
  ٓ"nazar"نطخ/

 / مفخسة لتفخيعâ" لػحع أف األلف /kudakânاف/االسع الجسع "كػدك
"كىػ صػت b"مخققة تحت تأثيخ "الباء/bar"،أما الفتحة فى "بخ/k"الكاؼ/
" b/ مخققة تحت تأثيخ "الباء/âمجيػر، كأيزًا األلف / - نفجارى ا - شفتائى

  ٓ"bâmفى كمسة "باـ/
 "،Tالتاء/" الفتحة مخققة تحت تأثيخ الرػتف" doxtarânأما فى "دختخاف/

ميسػس، كاأللف مخققة تحت  - نفجارى ا - كىػ صػت أسشانى
  ٓمجيػر - تكخارى  - "، كىػ صػت لثػى rالتأثيخ"الخاء/

" فالفتحة ىشا بيغ التفخيع كالتخقيق تحت تأثيخ qamginف/"غمگيكمسة 
 ٓمجيػر - احتكاكى - "، كىػ صػت شبقىq - ghالرػت "الغيغ/

تحت تأثيخ"الجاؿ/ األكلى " mardhâك"مخدىا/ "،darكالفتحة السخققة فى "در/
dالسيع/ كالثانية تحت تأثيخ مجيػر، - نفخارى ا - " كىػ صػت أسشانى"m ،"
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األلف مخقق تحت تأثيخ"الخاء/ صػت ك  مجيػر، - أنفى - كىػ صػت شفتائى
r"ٓ  
جاءت الفتحة مخققة كاأللف فى عجة كمسات فى السثاؿ الدابق، كىى: قج ك  

/، rowzan/، ركزف/be neshaste/، بشذدتو /?râmâ/،آراـ/shahrشيخ/
  ٓ/kenâr/، كشار/mâdarânمادراف/

" فإنيا  كإلى جانب تأثيخ الرػامت فى الحخكات مغ حيث مخارجيا كصفاتيا
قج تعسج إلى تغييخ الحخكة كمية إلى حخكة أخخى تشاسب شبيعتيا 

عمى  الحخكات يشاسبياكخرائريا الشصؿية، فمكل نػع مغ الرػامت نػع مغ 
كجو السثاؿ األصػات السخققة الرفيخية كاألسشانية تؤثخ الكدخة، أى الحخكة 

  (ٕٚ) ٓاألمامية عمى غيخىا"
/، مثاؿ e/ كتقمبيا إلى كدخة /aفأصػات الرفيخ كثيخًا ما تؤثخ فى الفتحة /

/  فى السشطػمة، حيث يقػؿ s/، كالديغ /zف  الداى /اف الرفيخ اذلظ الرػت
 الذاعخ :

 شد ، زمستانفصل ھا فصل  ◙
 م شد، نشستن د  شبستان شد ڎت ھا  ڎلڎشصحنه      
 خاموشى، د  شبستان ھا   
  (73)0ل انديشه ھا عط  ف اموشىڎمى ت اويد از   

 الترجسة : 
 الفرػؿ صارت فرل شتاء ،

 ضاع مذيج البداتيغ، كصار الجمػس فى الخكاؽ
 ركقة صستألفى ا
  ٓمغ كركد األفكاريشزخ كاف عصخ الشدياف ك 

 /، أما فى الفارسية الحالية zamistânفكمسة "زمدتاف" فى البيمػية /
/zemestân/ٓ(ٚٗ)    
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 - /، كىػ صػت صائت مجيػرaبدبب أف الداى تدبق صػت الفتحة /
مفتػح، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ  - مشخفس -أمامى 

/، كىػ صػت صائت eبجلتيا إلى صػت الكدخة /أالرمب فقج أثخت فييا، ك 
نرف مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ  - كسصى - أمامى -مجيػر 

 ٓالمداف كالحشظ الرمب
لػحع أف الرائتيغ مختمفاف فى الرفة كمتفقاف فى السخخج، كصػت الداى 

 -احتكاكى  - لثػى  - األصػات الرفيخية، كىػ صػت صامت أسشانىمغ 
 ٓمجيػر

أما األصػات الذفػية كالسيع كالباء، كاألصػات الذفػية األسشانية كالفاء التى 
/ oفإنيسا يؤثخاف صػت الزسة / ،يراحبيا ضع لمذفتيغ أك شبو ضع ليسا

 (٘ٚ)ٓعمى غيخىا

 كالكدخة، فتقمباف إلى ضسةأى أف أصػات الذفة تؤثخ فى حخكتى الفتحة 
/o/مثاؿ ذلظ فى السشطػمة الرػت الذفتائى األسشانى "الفاء ،/f" حيث ،

 يقػؿ الذاعخ :
 ن خاموش ،ھمچناا م  آ ش، ا ◙
 از شكاؾ دامن الب ز باال  فت   
 او، ىپوز    
 (76)0ف مود آمد ىپد   ىشڇ پ ده ھا  اپ   

 الترجسة :
 لكغ آرش ضل صامتًا أيزًا ،

 لبخزألمغ ثغخة فى سفح جبل اصعج ك 
 كفى آثخه ،

 ٓالستػالية ػعانيسخت حجب الجم
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 - firôdبخىاف قاشع/ىنگ "، فكمسة "فخكد" قج كردت فى فخفخكد آمجالفعل "

furôd/ كفى البيمػية ،/frôt،/ / أما فى الفارسية الحاليةforud/ٓ(ٚٚ) 
فى صػت " قج أثخ fفسغ السبلحع أف الرػت الذفتائى األسشانى "الفاء/

 - مختفع - أمامى - "، كىػ صػت صائت مجيػرіالكدخة السسجكدة "الياء/
أيزًا أثخ فى مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، ك 

مغمق،  - مختفع - خمفى - كىػ صػت صائت مجيػر /uالػاك /صػت 
بالزسة  مشيسا كل بجؿأكمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ، ك 

/o،/ نرف مغمق، كمخخجو  - كسصى - كىػ صػت صائت مجيػر خمفى
، فالزسة مختمفة مع الياء فى الرفات مؤخخة المداف مع الحشظ الميغ

 ٓكالسخخج، كمتقاربة مع الػاك فى الرفات كمتفقة معيا فى السخخج
يتزح مسا سبق أف الفاء قج غيخت صائت برائت آخخ مختمف معو فى 

 ٓكالسخخج لتفزميا الزسة عغ أى حخكة أخخى الرفات 
 ٓنيا تشحػ نحػ الفتحةإأما بالشدبة لؤلصػات الحشجخية كالحمؿية كالصبؿية ف

"العبلقة كشيجة بيغ آلية الشصق فى الحشجخيات كبيغ الفتحة، كذلظ  فإحيث 
نفتاح األف انؿباض الحمق فى أثشاء نصق الحمؿيات يقابمو مغ الجيو األخخى 

الفسػى، فآلية الشصق ذاتيا ىى التى تدتجعى الفتحة فى أثشاء  فى التجػيف
كأف التحخيظ بالفتح مع ىحه األصػات الغخض مشو  ٓٓٓنصق الحشجخيات 

نو ال يج لمحشجخيات كال إتحقيق نػع مغ االندجاـ بيغ الرامت كالحخكة، ك 
 (ٛٚ)ٓلمحمؿيات فى السج  بالفتحة

 السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :" فى ?مثاؿ ذلظ الرػت الحمقى"اليسدة /
 زمين مى داند اين  ا، آسمان ھا نيز ،  ◙
 0استپاڇ كه تن بى عيب وجان     
 به كا  من، نه افسونى؛ ىنڎه ني ن    
 (74) 0استڇ نه ت سى د  س م، نه د  دلم با    
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 الترجسة :
 أيزاً  كالدسػات تعخؼ األرض

 الجدج خاليًا مغ العيػب، كالخكح شاىخةأف 
 ليدت الحيمة كال الخجيعة فى عسمى
 ليذ فى رأسى كال فى قمبى خػؼ 

"، كفى المغة estez?/فالخابصة "است" فى البيمػية مكدػرة اليسدة "ِاسِتح
 (ٓٛ)ٓ/ أى مفتػحة اليسدةast?الفارسية الجرية /

/ مغ آخخ الكمسة لمتخؽيف zالحاؿ // ك eالكدخة /كقج تع ححؼ صػتى 
رتبا  بيغ نصق الحخؼ الحمقى اليسدة، كىػ صػت اكتدييل الشصق، فيػجج 

الفتحة، كىػ  ف كصػتايف الرػتاميسػس، كمخخجو الحمق كالػتخ  - نفجارى ا
مفتػح، كمخخجو الجدء األمامى  - مشخفس - أمامى -صػت صائت مجيػر

مغ المداف كالحشظ الرمب ذلظ ألف ىحا الرػت الحمقى تشاسب كضعًا 
 ٓع الفتحةلمداف الحى يتفق كضعو م ةً خاص

/ عشجما ch/، چ /ž - zh/، ژ /sh - šأما األصػات الحشكية كالذيغ /
/ تفقج الكدخة خاصيتيا الشرف مغمق، eيجاكرىا مثبًل الرائت الكدخة /

/، كىػ صػت іغبلؽ التى فى شكل الرائت الياء /إلكتكتدب خاصية ا
مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ  - مختفع - أمامى -صائت مجيػر 

 - أمامى - / ىػ صػت صائت مجيػرeالمداف كالحشظ الرمب، أما الكدخة/
نرف مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ  - كسصى
 (ٔٛ)ٓالرمب

 - مختفع - خمفى - / كىػ صػت صائت مجيػرuكأيزًا عشج مجاكرة الػاك /
مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ لمذيغ تفقج الػاك 

غبلؽ، كتكتدب خاصية الشرف مغمق التى تج  عمى شكل إلخاصية ا
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نرف  - كسصى - خمفى - /، كىػ صػت صائت مجيػرoالرائت الزسة /
فى  متقاربافف امغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع الحشظ الميغ، فالرػت

  ٓالرفات كيتفقاف فى السخخج
 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ:

 م دھا د   اه ◙

 س ود بى كالمى، با ؼمى جانكاه ،   
 ( 12)0با نسيم صبحدم ھم اه بر همى شدن چشماز   

 الترجسة : 
 الخجاؿ فى الصخؽ 
 حدف مؤلعمع تخنيسة بجكف كبلـ 

 لشديع الرباح كاف يخخج مغ األعيغ مراحب
ستسخارية الفالفعل "بخ ىسى شج" يتخكب مغ : الدابقة "بخ" + عبلمة ا

  ٓ"ىسى"+ شج
/، كفى الفارسية shutan"شج" مغ السرجر " شجف" التى فى البيمػية /

 (ٖٛ)ٓ/shodan/الحالية 

غبلؽ، كاكتدبت إللػحع أف الػاك عشج مجاكرتيا لمذيغ فقجت خاصية ا
بجلت بالزسة ليتع التجانذ الرػتى أك التساثل أخاصية نرف السغمق، ف

 ٓبيغ األصػات
 ٓندجاـ الرػتى بيغ األصػات، كتدييل الشصقالأى أف السساثمة تحقق ا
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 السساثمة الرؽتية ظؽاهرالسبحث الثالث : 
 وتأثيرها فى البشية الررفية لمكمسة الفارسية

القمب، ك اإلعبلؿ، ك السساثمة الرػتية عجيجة ىى: اإلبجاؿ،  ضػاىخإف 
التدكيغ(،  - الخـك - الػقف )االشساـك اإلمالو، ك اإلتباع، ك الححؼ، ك اإلدغاـ، ك 
   ٓالتفخيع، كالتخقيقك التزعيف، ك 

السساثمة، كأف ىحا البحث اليتدع لمحجيث عغ كل ىحه  ضػاىخكنطخًا لكثخة 
القمب السكانى، ك اإلعبلؿ، ك ، فإنشا سشخكد عمى أىسيا كىى اإلبجاؿ، طػاىخال
  ٓالححؼك اإلدغاـ، ك 
 اإلبدال واإلعالل :   - أ

مشيسػا عمػى نػػع  ليعج اإلبػجاؿ كاإلعػبلؿ مػغ السػضػػعات الرػخؼية، كيػجؿ كػ
تغيخ تتعخض لو بشية الكمسة، كيعتبخ ىحا التغيخ تحػؿ مغ التحػالت الرػتية 

 تحقيػػػػق التساثػػػػل كاالندػػػػجاـ الرػػػػػتى بػػػػيغ جدئيػػػػات الكمسػػػػة التػػػػى ىػػػػجفيا ىػػػػػ
عػبلؿ ألف التحػػؿ بالحػحؼ إلبػجاؿ كاإلالػاحجة، فالجراسة الرػػتية تػتحكع فػى ا

ىػػحه الطػػػاىخ التحػػجث ٓأك الشقػل أك القمػػب أك اإلبػػجاؿ مػػاىػ إال تحػػؿ صػػػتى
إال عمى أساس التقارب بيغ األصػات الستبادلة، كاليجؼ مشيا تحقيق نػع مغ 

  (ٗٛ)ٓاالقتراد فى عسميات الشصق الستتابعة

تعج ضاىختا اإلبجاؿ كاإلعبلؿ ضػاىخ صػتية تيجؼ إلى التجانذ أى أف 
 ٓالرػتى بيغ أصػات الكمسة الػاحجة

يػجج اختبلؼ بيغ اإلبجاؿ كاإلعبلؿ ىػ أف اإلبجاؿ يعج مرصمحًا أعع كأشسل 
مغ اإلعبلؿ ألف اإلبجاؿ يذسل جسيع التبادؿ بيغ األصػات سػاء أكانت 

سا يكػف اإلعبلؿ مخرػصًا بحخكؼ ، كعشج التفخيق بيشيةأـ صائتة صامت
أك بيغ  كيكػف اإلبجاؿ ؼيسا عجا ذلظ كاإلبجاؿ بيغ الرػامت، العمة،

 ( ٘ٛ)ٓالرػامت كالرػائت
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مشيسا تغييخ فى السػضع  للحلظ فإف اإلبجاؿ يذبو اإلعبلؿ مغ حيث أف ك
لكغ اإلبجاؿ يكػف فى الحخكؼ الرحيحة كحخكؼ العمو، أما اإلعبلؿ خاص 

  ٓبأحخؼ العمة
يسكغ التسييد بيغ اإلعبلؿ كاإلبجاؿ عشجما يكػف اإلبجاؿ كاقعًا بيغ صػتيغ 
)صامت كصائت( بأف نشطخ إلى أصل الكمسة، فإذا كاف الحخؼ األصمى 

مت يدسى إبجاؿ، كإذا كاف الحخؼ األصمى حخؼ العمة، كإبجاؿ بحخؼ صا
 (ٙٛ)ٓصامتًا كإبجاؿ بحخؼ عمة يدسى إعبلؿ

 لؼيسا يمى تػضيح لكل ضاىخة عمى حجا مراحبو لذػاىج مػضحة لك
 ٓمشيسا

 ( :ى/ جايجایtranspositionاإلبدال )
 (ٚٛ)ٓاإلبجاؿ فى المغة: ىػ الخمف كالعػض

الثقل كالبحث عغ اصصبلحًا : ىػ إحبلؿ حخؼ محل حخؼ آخخ لجفع 
ف معشى االديػلة كاليدخ فى نصق الكمسات، ليحا مغ السسكغ أف يحسل الحخف

ف أك عجة صػر مختمفة، كغالبًا ا، كمغ جحر كاحج أك يطيخ ليسا صػرتاً كاحج
أييسا أصل كأييسا بجؿ، كيدسػف ىحا العسل باإلبجاؿ، أى إبجاؿ  اً ليذ معخكف

 (ٛٛ) ٓالحخكؼ بعزيا محل اآلخخ
لتعخيف االصصبلحى لئلبجاؿ يذسل اإلبجاؿ الرخفى كالمغػى كسا كىحا ا

  ٓمشيسا ؼيسا بعج لسشػضح ك
لحا يعج اإلبجاؿ مغ التغيخات الرػتية فى المغة، كيجخل فى نصاؽ الطػاىخ 
الرػتية الشاتجة عغ التغييخات التخكيبية فى بشية الكمسة، كلع يحجث اإلبجاؿ 

كذلظ اليتع إال بػجػد عبلقة صػتية بيغ إال شمبًا لمتقخيب بيغ األصػات، 
البجؿ كالسبجؿ مشو تتسثل فى إتحاد السخارج أك تقاربيا كالتساثل أك التقارب فى 

 ( ٜٛ)ٓبعس الرفات
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السثاؿ التالى مغ السشطػمة يبيغ كجػد عبلقة صػتية بيغ البجؿ كالسبجؿ مشو 
  ٓتحاد السخارج أك الرفاتاتتسثل فى 

 ھا  س كش خاموش ،  قل هشما، ا   ◙
  ا ب اف ازيد ، اميدم   
 ھان به س دا يدڎاسح  بادم ھا كه از چ پون چ   
 دا يد ،نڎه ؼ و م  ا    
  (40)0وكم  دا يد كوهنى كه د  پلنڎابه سان آن    

 الترجسة : 
 أنت أيتيا القسع الستسخدة الرامتة

 ىتاشيمأأرفعى 
 الدحخمثمسا تخفعيغ الخايات فى نديع أكقات 

 كبخيائى صػنى 
 حػلياما مثل تمظ الشسػر التى لجيظ فى الجباؿ ك 

 (ٜٔ)ٓ/om[m]id?/ أما فى الفارسية الجرية/ômêtفكمسة "اميج" فى البيمػية /

بجلت بالجاؿ، كىسا متفقاف فى السخخج كىػ شخؼ أنبلحع ىشا أف التاء 
نفجارية مع الف فى الرفات مغ الرػامت ااالمداف كاألسشاف العميا، كمتقارب

"صػت صامت t" صػت صامت مجيػر، أما "التاء/ dاختبلؼ أف "الجاؿ/
  ٓمخات فى السشطػمة ٘ميسػس، كقج كخرت كمسة "اميج" 

 ( ٕٜ)ٓ/bâdأما فى الفارسية الجرية / /،vâtكمسة "باد" فى البيمػية /

بجلت الػاك بالجاؿ ألنيسا متفقاف فى السخخج كىػػ الذػفة الدػفمى كالذػفة أحيث 
العميػػػا، كمتقاربػػػاف فػػػى الرػػػفات فكبلىسػػػا صػػػػامت مجيػػػػرة مػػػع اخػػػتبلؼ أف 

/ مػػػػػػػغ الرػػػػػػػػامت b، أمػػػػػػػا البػػػػػػػاء /الرػػػػػػػػامت االحتكاكيػػػػػػػة مػػػػػػػغ/" v"الػػػػػػػػاك/
 ٓنفجاريةالا
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التاء بالجاؿ كىسا متفقاف فى السخخج كمتقارباف فى صػت بجؿ أيزًا أكقج 
  ٓمخات فى السشطػمة ٗالرفات كسا ذكخنا سابقًا، كقج تكخرت كمسة "باد" 

خ صػتى، كلكغ لع يتدبب ىحا التغيخ يباد" قج حجث تغ - فى كمستى "اميجـ
 ٓخ فى بشية الكمسةيفى حجكث تغيخ مقصعى أك تغ
بسعشى شائخ يدسى بالبػمة، أما فى  /kôfأما كمسة "كػه" فى البيمػية /

 ( ٖٜ)ٓ/ بسعشى جبلkuh/ الفارسية

خ داللة الكمسة، كلع يىشا نتج عغ إبجاؿ الفاء بالياء تغيخ صػتى نتج عشو تغ
خ فى بشية الكمسة، كحجث اإلبجاؿ بيغ الرػتيغ يخ مقصعى أك تغييحجث تغ

حتكاكى ميسػس افكبلىسا صػت صامت  ،ألنيسا متفقاف فى الرفات
/ مخخجيا الذفة الدفمى كاألسشاف fكلكشيسا مختمفاف فى السخخج، فالفاء /

/ مخخجيا الحمق كالػتخاف الرػتياف، أى أنيسا اشتخكا فى hالعميا، أما الياء /
الرامت الكاؼ كالرائت الػاك كاختمفا فى الفاء كالياء كأحجىسا مبجؿ عغ 

مخات فى  ٘ه" اآلخخ، كىسا متفقاف فى الرفات، كقج تكخرت كمسة " كػ 
 ٓالسشطػمة

كيبلحع مغ ناحية أخخى أف كقػع الرامت بيغ صػتى مج قج يؤدى بو إلى 
 ( ٜٗ)ٓنفجاريةالالتحػؿ إلى صػت آخخ، كىحا يطيخ أكثخ فى األصػات ا

كأيزًا يحجث مثل ىحا اإلبجاؿ بيغ أى صائتيغ، كفى الغالب يكػف الرامت 
أحيانًا إلى الدقػ  كأحيانًا إلى نفجاريًا مسا يؤدى االحى يطيخ بيشيسا يكػف 

االنحخاؼ عغ مخخجو األصمى كالتحػؿ إلى صػت آخخ أى إبجالو إلى 
 ٓصػت آخخ
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 كمثاؿ ذلظ فى السشطػمة :
  مى ساييد  دست ٻڎن، دستى به دھڎٻ م د، اندوپٻ ◙
 خسته مى ناليدڎی  ڎھا  دو ،    از ميان د   
 مى باريدب ؾ  و  ب ؾ    
 ( 45)0مى ماليدشت شيشه پباد بالش  ا به    

 الترجسة :
 كىػ حديغ يجًا بيج حظي سدغكاف الخجل ال

 بيغ الػدياف البعيجة ئغمتعب كاف ي ئبذ
 كاف يتداقط الثمج فػؽ الثمج

 كانت الخياح تحظ الػسادة خمف الدجاج
 /، ككانت قجيسًا ساكيجف sâyidanفالفعل "مى ساييج" مغ السرجر ساييجف /

/sâvidan/ٓ(ٜٙ) 
/ مسا أدى і/ كالياء /â/ قج كقعت بيغ صائتيغ األلف /vنبلحع أف الػاك /

/ نطخًا التفاقيسا فى الرفات فكبلىسا صػت yإلى إبجاليا إلى الياء /
 ٓمختيغ  فى السشطػمة "مى ساييج" مجيػر، كقج تكخر الفعل

/، أما فى vârîtanالفعل "مى باريج" مغ السرجر "باريجف" فى البيمػية /
 ( ٜٚ)ٓ/bâridanالفارسية الجرية /

/ التفاقيسا فى السخخج كىػ الذفة العميا b/ بالباء /vبجلت الػاك /أنبلحع أنو 
 /tكالذفة الدفمى كتقاربيسا فى الرفات فكبلىسا مجيػر، كأدى كقػع التاء /

/ التفاقيسا فى d/ إلى إبجاليا إلى داؿ /a/ كالفتحة /îبيغ صائتيغ الياء /
لسخخج كىػ شخؼ المداف كاألسشاف العميا كالمثة كتقاربيسا فى الرفات ا

نفجارى باختبلؼ أف التاء صػت ميسػس كالجاؿ صػت افكبلىسا صػت 
مجيػر، كىحا يصبق عمى الفعل "مى بارد"، كقج جاء الفعل "مى باريج" مخة 

 ٓمخات ٗكاحجة فى السشطػمة، أما الفعل "مى بارد" تكخر 
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/، أما فى mâlîtan" مغ السرجر "ماليجف"، ففى البيمػية /الفعل "مى ماليج
   ( ٜٛ)ٓ/mâlidanالفارسية الجرية /
/ فأدى ذلظ a/ كالفتحة /î/ كقعت بيغ الرائتيغ الياء /tنبلحع أف التاء /

 ٓإلى إبجاليا بالجاؿ التفاقيسا فى السخخج كتقاربيسا فى الرفات
خ يصػتى، كلكغ لع يحجث تغخ ينبلحع أنو حجث فى األفعاؿ الدابقة تغ

 ٓفى بشية الكمسةتغيخ مقصعى أك داللى أك 
/، أما فى الفارسية الجرية barishnأما كمسة "بالر" قج كانت فى البيمػية /

/bâleš/ٓ(ٜٜ)  
 ال كىى :أنبلحع فى ىحه الكمسة عجة تغيخات 

/ أدى إلى і/ كالياء /aصائتيغ كىسا الفتحة / يغ/ بيغ صػتrكقػع الخاء /
/ التفاقيسا فى السخخج كىػ شخؼ المداف كالمثة كتقاربيسا Lإبجاليا بالبلـ /

  ٓفى الرفات باختبلؼ أف الخاء صػت تكخارى كالبلـ صػت جانبى
 مشخفس - أمامى - ىحا تدبب فى إبجاؿ الفتحة كىػ صػت صائت مجيػر

مامى مغ المداف كالحشظ الرمب باأللف كىػ ألمفتػح، كمخخجو الجدء ا -
مفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف  - مشخفس - صائت مجيػر خمفىصػت 

ندجاـ الكالحشظ الميغ أى ىحا اإلبجاؿ حجث لتقاربيسا فى الرفات كتحقيق ا
 ٓالرػتى بيغ األصػات

/ لتقاربيسا فى eبجلت بالكدخة /أ/ قج іكىحا ما حجث أيزًا بالشدبة لمياء /
أمامى باختبلؼ أف الياء صػت  - فكبلىسا صػت صائت مجيػر ،الرفات
نرف مغمق كاتفاقيسا فى السخخج  - مغمق، كالكدخة صػت كسصى - مختفع

الشػف مغ آخخ  تححف، ثع كىػ الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب
 ٓلمتخؽيفالكمسة 



 

ر" نگی"آرش كسا 
 

1228 

/ barishnخ مقصعى فكمسة /يخات الرػتية إلى حجكث تغيأدت ىحه التغ
مقصع شػيل + مقصع قريخ، أى أف  /rishn+ baتتكػف مغ مقصعيغ /
/ التى تتكػف مغ bâlešأصػات، ثع بجلت بالكمسة / ٙالكمسة تتكػف مغ 

أصػات  ٘/، كىى مغ bâ/+ مقصع قريخ /lešمقصعيغ مقصع متػسط /
تغيخ فى بشية الكمسة، كأصبحت الكمسة حجكث كأدى ىحا التغيخ السقصعى إلى 

أصػات إلى  ٙكعجد األصػات تغيخت مغ  ،/leš + bâتتكػف مغ مقصعيغ /
   ٓمكمسةلخ داللى يأصػات، كلع يحجث تغ ٘

تكسغ أىسية اإلبجاؿ فى تشػيع السعانى كاتداع دائختيا، ككقػؼ اإلنداف عمى 
السعانى الحؿيؿية لؤللفاظ كتفديخىا بالسعشى السشاسب فى التخاكيب التى تقع 

يشتفع باإلبجاؿ فى السرصمحات فييا مسا يفيج فى فيع الشرػص األدبية، كقج 
العمسية لتخريز المفطيغ الستعاقبيغ لسدسييغ متذابييغ بيشيسا عبلقة 
معيشة، كلئلبجاؿ مرصمحات أخخى كالبجؿ، كالتعاقب، كالعػض، السبجكؿ، 

كالشطائخ، كاالشتقاؽ الكبيخ أك  كالسقمػب، كالسحػؿ، كالسزارعة، كالسعاؾبة،
 ( ٓٓٔ)ٓاألكبخ

  أنؽاع اإلبدال :
  اإلبدال الررفى )القياسى( : -1

كىػ يقع لزخكرة لفطية مغ استبجاؿ فى أصػات الكمسة بػية تيديخىا أك 
الػصػؿ بيا إلى ىيئتيا التى يذيع استعساليا بيا، كلجفع الثقل كالحرػؿ 

 - ستعساؿ، كىحا الشػع مغ اإلبجاؿالعمى بشية صخؼية أسيل كأخف فى ا
 (ٔٓٔ)ٓتدتؿيع البشية الرخؼية لمكمسةحتى ضخكرى  - اإلبجاؿ الرخفى

كاإلبجاؿ الرخفى يقع فى حخكؼ محجدة عكذ اإلبجاؿ الرػتى )المغػى(، 
قج جاءت مجسػعة فى قػليع"انججتو يـػ  اً حخف أربعة عذخفحخكؼ اإلبجاؿ 
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قج جاءت  اً حخفاثشيغ كعذخيغ كحخكؼ البجؿ الذائعة تكػف  ساؿ ز  "،
 ( ٕٓٔ)ٓثػب عدتو "مجسػعة فى " لجج صخؼ شكذ امغ شى 

أف يحجث اإلبجاؿ الرخفى بيغ األصػات بدبب االتفاؽ فى  اً ليذ شخش
السخخج أك الرفات مسكغ ألسباب أخخى كسا يتزح مغ الشساذج التالية فى 

  ٓالسشطػمة
كسا فى السثاؿ التالى مغ السشطػمة، حيث  / :n/ بالشؽن /dإبدال الدال /◄

 يقػؿ 
  الذاعخ :

 الب ز ،  پھنه د  تمام  ◙
 ،مى بينيد ه   مؽموم وخاموشى كه ل  وين س اس  ق   
 ( 103)000ه ھا  ب ؾ آلود  كه مى دانيد ،   وند ون د   

 الترجسة : 
 لبخزألجبل ا أنحاء سفحفى 
 ، ة التى تخكنيامتاكالر يشةالقسع الحد  جسيعكفى 
 ، ة التى تعمسػنياسمػثال يةثمجالالػدياف كفى 

"، كالسرجر السخخع didan" مغ السرجر "ديجف/mibinidفعل "مى بيشيج /
 - نفجارى ا - لثػى   - / كىػ صامت أسشانىd"، فقج تع إبجاؿ الجاؿ /did"ديج/

مجيػر، أى  - نفجارى ا - / كىػ صامت شفتائىbمجيػر برػت الباء /
حجث اإلبجاؿ لبلتفاؽ فى الرفات، ثع إبجاؿ صػت الجاؿ التى تختع السرجر 

 - نفىأ - سشانىأ - / كىػ صػت صامتnالسخخع بالرػت الرامت الشػف /
ف فى الرفات فكبلىسا امجيػر، فالرػتاف متفقاف فى السخخج كمتقارب

فى لحلظ نفجارى، كالشػف صػت أنامجيػر، كاالختبلؼ فى أف الجاؿ صػت 
خ الريغة الرخؼية لمسرجر ياإلبجاالت  إلى تغ هحجث اإلبجاؿ، كأدت ىح

 ،" التى يذتق مشيا أزمشة السزارعbinالسخخع "ديج" إلى السادة األصمية "بيغ/
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خ يالجعاء، كنبلحع عجـ حجكث تغك األمخ، ك كالسذتقات ماعجا اسع السفعػؿ، 
كلع يحجث تغيخ فى بشية الكمسة أك  ،فى السقصع فكبلىسا مقصع متػسط

 ٓداللتيا
   إبداالت عدة لرؽت الديؼ، وهى كاآلتى :◄
)ف( أك ب فى مادة الساضى تبجؿ أحيانًا  اً الديغ مفتػحما قبل تى يأعشجما  -

 ( ٗٓٔ)ٓ)نج( أك )نج( أك )يغ(

  بشج فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : ←مثل : بدت 
 ،ڌ باغ ھا  آ زو بى ب  ◙
  با پھا شڇ آسمان ا   
 ؛  بندن د  ڎا م و آزادڎ   
 (105)0نا م دمان د  كا سپى  و   

 الترجسة :
 حجائق األمانى بجكف كرؽ 
  الدساء محسمة بالجمػع

 سخألفى اأصحاب الذيامة األحخار 
  فى العسل لعاىخات الخبيثاتا

حبذ، كىى مادة أصمية مغ  - قفل - " ىى اسع بسعشى قيجbandكمسة "بشج/
"، فشطخًا أف قبل bast"، كالسرجر السخخع "بدت/bastanالسرجر "بدتغ/

 أسشانى - بجلت الديغ بالشػف، فالديغ صػت صامتأ/ a/ مفتػح /sالديغ /

 - أنفى - / صػت أسشانىnميسػس، أما الشػف / - حتكاكىا - لثػى  -
غ، كنتج عغ ىحا يمجيػر، فشبلحع أيزًا التقارب فى السخخج بيغ الرػت

اإلبجاؿ اختبلؼ الريغة الرخؼية مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية 
استخجمت كاسع فى الجسمة، كلع يحجث تغيخ فى البشية السقصعية أك داللة 

  ٓالكمسة، كقج كرد الفعل "مى بشجد" مخة كاحجة فى السشطػمة 
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ى قبل الديغ مفتػح أك يأتى قبميا ألف أحيانًا تبجؿ بحخؼ عشجما تأت -
  (ٙٓٔ)ٓالياء
السخيػػػػػػج فػػػػػػى  ----" بسعشػػػػػػى الصالػػػػػػب xâhالسػػػػػػادة األصػػػػػػمية "خػػػػػػػاه/ :مثػػػػػػل

 السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
 ، صدا س داد عمو نو وز ،مى خواهدنى شعله ڎازند ◙

 شعله ھا  ا ھيمه بايد  وشنى اف وز   
 كودكانم، داستان ما ز آ ش بود   
 ( 107)0زا  باغ آتش بود متڎاو به جان خد   

 الترجسة : 
 بأعمى صػتو: الحياة تحتاج شعمةعع نػركز  قاؿ

 يجب اشعاؿ الشيخاف فى الحصب
 حكايتشا تكػف عغ آرش ،أشفالى

 ٓخبلصإب ىػ كاف خادـ حجيقة الشار
اإلخبارى مغ السرجر " فى زمغ السزارع mixâhad"مى خػاىج/ الفعل

بجؿ صػت أ"، فقج xâstالسرجر السخخع مشو "خػاست/ك  ،"xâstan"خػاستغ/
 - حتكاكىا - / كىػ صػت صامت حمقىh/ برػت الياء /sالديغ /

ميسػس،  - حتكاكىاميسػس، كىػ متفق مع الديغ فى الرفات فكبلىسا 
العميا / مخخجو شخؼ المداف كاألسشاف sكمختمفاف فى السخخج، فالديغ /

باإلضافة إلى ىحا كاف  يغ،يكالمثة، أما الياء مخخجيا الحمق ك الػتخيغ الرػت
/، فشتج عغ ىحا إبجاؿ الديغ بالياء، كنتج عغ âقبل الديغ الرائت األلف /

/ إلى مقصع متػسط xâstذلظ أيزًا تغيخ نػع السقصع مغ مقصع شػيل /
/xâhأصػات  دكف  ٖإلى أصػات  ٗخ بشية الكمسة مغ يظ إلى تغل/، كأدى ذ
خ الجاللة، كقج كرد فى السشطػمة أيزًا الرفة الحالية "بج خػاىاف" مخة يتغ
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مخات، ك"مى خػاىشج" مخة  ٖمخات، ك"خػاىع"  ٖكاحجة، ك األفعاؿ "خػاىج" 
  ٓكاحجة

  إبداالت عدیدة لرؽت الذيؼ تتزح فيسا یمى :◄
تبجؿ الذيغ فى / فى مادة الساضى مفتػح sh - šإذا جاءت قبل الذيغ /
 ٓ)رد(، أك )ز(ب / كقبل الخاء مفتػح، أك تبجؿ الذيغ rمادة مزارع بالخاء /

(ٔٓٛ ) 

مسخ فى السثاؿ التالى  - " بسعشى عبػرgozarذر /"گمثل : مادة السزارع 
 السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : مغ
 كه شب د   اه مى مانند ذرهايىهگر ◙
 د  دل كھسا  مى خوانند ،پېاپی نام آ ش  ا    
 ونياز خويش مى خواھند   
 ( 104)0سخپاھا  كوه آ ش مى دھد سنڌ با دھان    

 الترجسة : 
 التى تذبو الميل فى الصخيق السسخات
 فى قلب الجبل بشكل متتالىاسم آ ش تطلق 

 ااحتياجاتي صمبتك 
 0فواه أحجا  الجبلأليستجيب آ ش و
 
ذ / "ڎ" بمعنى ط يق، و râhذ ھايى" كلمة م كبة من كلمة " اه /ھڎ" 

gozar" مخكر كىى مادة أصمية مغ السرجر  - بسعشى عبػر
 ٓ"gozashtذشت/"گ" كالسرجر السخخع ىػ gozashtanذشتغ/"گ

ككبلىسا  ،السفتػح ماقبميا/ r/بجلت بالخاء أقبميا مفتػح / sh/الذيغ  أفنبلحع 
متفقاف فى السخخج كىػ شخؼ المداف كالمثة كمختمفاف فى الرفات، فالذيغ 

 - ميسػس أما الخاء صػت صامت تكخارى  - حتكاكىاصػت صامت 
تفاؽ فى السخخج ساعج أيزًا عمى حجكث اإلبجاؿ، كنتج عغ المجيػر، فا
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" الحى يتكػف مغ gozasht/ ذشتگخ مقصعى مغ "يىحا اإلبجاؿ الرػتى تغ
" التى تتكػف gozarذر/"گ/ إلى go+ مقصع قريخ / /zashtصع شػيل /مق

خ فى ي/ نتيجة لحلظ حجث تغgo/ + مقصع قريخ /zarمغ مقصع متػسط /
بشية الكمسة، كتحػلت مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية، كتغيخ نػع أحج 

خ يكبالتالى تغ /،zarإلى مقصع متػسط / /zashtالسقاشع مغ مقصع شػيل /
أصػات،كلع يشتج عغ ىحه التغيخات  ٘أصػات إلى  ٙاألصػات مغ عجد 

 ذر" مع"گكالسقصعية، كالرخؼية أى تغيخ داللى، كعشجما ركبت  الرػتية،
 - معبخ - " اسع مخكب بسعشى مسخrahgozar/ذ  ھڎ "ره"، كأصبحت "

ضيفت إلى ىحه الكمسة أداة أالجاللة، ثع فى خ ينتج عغ ىحا التخكيب تغ كادى،
جلت أبىا + ياء فاصمة + ياء صمة ألف كراءىا اسع مػصػؿ "كو"، ف الجسع

  ٓالريغة مغ مفخد إلى جسع، كأصبح ليا داللة الجسع
 "، ففى مادة السزارع أصبحتgashtت / "گشكمثل أيزًا السرجر السخخع 

أماـ كسا فى السثاؿ التالى مغ  - مجكر - مدتجيخ - بسعشى حػؿ "gerdرد/"گ
 السشطػمة :

 اي انيان د  اضط ابى سخت د د آو ، لشك  ◙
   ؛ېڎيكد ردگپچپچ دو دو و سه سه به    
 كودكان ب بام ؛   
 دخت ان بنشسته ب   وزن    
 (110)0ن كنا  د ؼمڎېماد ان    

 الترجسة :
 يغ فى اضصخاب شجيج يبعث األلعيجير اإليخان

 تجسع مثشى كثبلث ييسدػف مع بعزيع البعس
 األشفاؿ فػؽ األسصح

 بجػار الشافحةالبشات قج جمدغ 



 

ر" نگی"آرش كسا 
 

1234 

 األميات الحدانى بجػار األبػاب
"، كالسرجر gashtanف/"گشت" مادة أصمية مغ السرجر gerdرد/"گفكمسة 
بجلت الذيغ بالخاء نطخًا ألف صػت الذيغ جاء أ"، فقج gashtت/"گشالسخخع 

 مفتػح ما قبمو باإلضافة أف كميسا متفقاف فى السخخج كمختمفاف فى الرفات،
/، كلكغ cvccخ مقصعى فكبلىسا مقصع شػيل /يفمع يشتج عغ ىحا اإلبجاؿ تغ

بجلت مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية، أخ فى بشية الكمسة، حيث يحجث تغ
 ٓمدتجيخ - كبالتالى حجث تغيخ داللى مغ معشى الجكراف إلى معشى حػؿ

" فى مادة الساضى تبجؿ âإذا جاءت الذيغ بعج الرائت الصػيل "األلف/ -
 ( ٔٔٔ)ٓ)ار( أك )ز( أك )خ(ب فى مادة مزارع 

"، ففى مادة السزارع أصبحت dâshtمثل السرجر السخخع "داشت/
  " كسا يتزح مغ السثاؿ التالى، حيث يقػؿ الذاعخ :dâr"دار/

 ش مى آيمپې ◙
 دل وجان  ا به زيو ھا  انسانى مى آ ايم   
 م و د  لبخند ،چشد  ڎی زند داردكه  يىبه ني و   
 ( 112)0خواھم كندڌ  ه   ت س آف ين م چھنقاب از    

 الترجسة : 
 تقجـسأ
 زيغ القمب كالخكح بحمية البذخأك 

 فى العيغ كفى اإلبتدامة تسمكيا الحياةبالقػة التى 
 خيفكجو السػت الس سألقى الشقاب عمى

"داشتغ/  " فى زمغ السزارع اإللتدامى مغ السرجرdârdفالفعل"دارد/
dâshtan/كالسرجر السخخع مشو "داشت ،"dâsht كالسادة األصمية ،"

"، حيث سبق الذيغ صػت صائت شػيل كىػ األلف، كىػ صػت dâr"دار/
مفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ  -مشخفس  - صائت مجيػر خمفى
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الميغ، فتدبب فى إبجاؿ الذيغ بالخاء باإلضافة إلى ذلظ أف الذيغ كالخاء 
خ مقصعى فسغ يمتفقاف فى السخخج كمختمفاف فى الرفات، كأيزًا حجث تغ

خ فى يكبالتالى حجث تغ ،/dâr/ إلى مقصع متػسط /dâshtمقصع شػيل/
بشية الكمسة مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية، كمغ مقصع شػيل إلى مقصع 

أصػات،  ٖأصػات إلى كمسة تتكػف مغ  ٗتػسط، كمغ كمسة تتكػف مغ م
 االحتفاظ إلى معشى صاحب - كنتج عغ ذلظ تغيخ داللى مغ معشي االمتبلؾ

" مختيغ، "داريج"  - ذك، كقج كرد فى السشطػمة كمسة "دارنج" مخة كاحجة، ك "داـر
 ٓخاتم ٖسساء فقط أمخكبة مع حخؼ + اسع، ككردت أيزًا مخكبة مع ىى ك 

رتفاع كسا يتزح فى ا - بسعشى عمػ "afrâz?مثل مادة السزارع "افخاز/
 السثاؿ التالى، حيث يقػؿ الذاعخ :

 ھا  س كش خاموش ، قل هشما، ا   ◙
  يد ؛ڎېه خويش مى پناكه اب  آتشين  ا د     
 ؼ و  وس بلند  ھم شما  ا باد !   
 برافرازيداميدم  ا    

 ( ٖٔٔ)0ه به س دا يدڎام ھا كه از باد سح چ پو چ   

 الترجسة :
 ةأنت، أيتيا القسع الستسخده الرامت

 الدحب الشارية فى ضمظ، تأخحيغحيث 
 الكبخياء كالفخخ ؛أيزًا فميكغ لظ 
 ىتاشيأرفعى أم

  ٓفى نديع أكقات الدحخالى تخفعيشيا مثل الخايات 
" فػػى زمػػغ السزػػارع اإلخبػػارى مػػغ bar ?afrâzidفالفعػػل السخكػػب "بخافخازيػػج/

يخفػخؼ، فالسرػجر  - " بسعشػى أف يخفػعbar ?afrâshtanالسرجر "بخافخاشػتغ/
 bar"، كالسػػػادة األصػػػمية "بخافػػػخاز/bar ?afrâshtالسػػػخخع مشػػػو "بخافخاشػػػت/



 

ر" نگی"آرش كسا 
 

1236 

?afrâz/ فػػػشبلحع أف الذػػػيغ عشػػػجما سػػػبقيا الرػػػائت الصػيػػػل األلػػػف ،"â قػػػج /
مجيػػػػر،  - حتكػػػاكىا - لثػػػػى  - أسػػػشانى بػػػجلت بػػػالداى كىػػػػ صػػػػت صػػػامتأ

يغ كالػػػداى متقاربػػػاف فػػػى السخػػػخج، فسخػػػخج الذػػػيغ شػػػخؼ المدػػػاف ذػػػفرػػػػتى ال
كالمثػػة، أمػػا الػػداى مخخجيػػا شػػخؼ المدػػاف كاألسػػشاف العميػػا كالمثػػة كمتقاربػػاف فػػى 

يغ صػػػػت صػػػامت ميسػػػػس، كالػػػداى صػػػػت ذػػػالرػػػفات مػػػع االخػػػتبلؼ أف ال
حػػجكث ا، كنػػتج عػػغ ىػػحا اإلبػػجاؿ صػػامت مجيػػػر لػػحلظ حػػجث اإلبػػجاؿ بيشيسػػ

 ← bar ?afrâsht( /râsht +?af  +barخ فػػػى أنػػػاع السقػػػاشع مػػغ /يػػتغ
  /afrâz bar?/ إلػػػػػػى( قرػػػػػػيخ مقصػػػػػػع+  متػسػػػػػػط مقصػػػػػػع+  شػيػػػػػػل مقصػػػػػػع

(râz +?af   +bar ← متػسػصة مقػاشع ثػبلث)، خ بشيػة يػتغ ذلػظ عػغ كنػتج
أصػػات،  ٜأصػات إلػى  ٓٔالكمسة مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية، كمغ 

  ٓرتفاعالالخفع إلى ا - االىتداز - خ الجاللة مغ اليديكأدى ىحا إلى تغ
 إبداالت عدیدة لرؽت الخاء تتزح فيسا یمى : ◄
  / فى مادة الساضى یشتج ما یمى :xتقدم الرؽائن الطؽيمة صؽت الخاء / -
 مادة فى تبجؿ الساضى مادة فى/ іإذا سبقت الخاء الرائت الصػيل الياء / -

 ( ٗٔٔ)ٓبلـلبا كأحياناً  بالداى، السزارع

مشصمق فى السثاؿ  -" بسعشى ىارب gorizريد/گمثل : مادة السزارع " 
 التالى مغ السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :

 منم آ ش ، ◙
 مجوييدم نسب ،   
 ف زند  نج وكا  ؛    
 ون شھاب از شب ،چ ريزانگ   

 ( ٘ٔٔ)0و صبح آماده   ديدا چ   
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 : الترجسة
 أنا آرش

 التبحثػا عغ ندبى
 بغ األلع كالعسلإأنا 

 السشصمق مثل الذيب فى الميل 
 مطيػرمثل الرباح السدتعج ل

" بسعشى gorixtanريختغ/"گ" مغ السرجر gorizânريداف/"گفالرفة الحالية 
/، gorizكالسادة األصمية / /،gorixtالسرجر السخخع /فالفخار،  - اليخكب

 - / كىػ صائت مجيػر أمامىіالصػيل الياء / فشبلحع ىشا أف الرائت
مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب قج سبق  - مختفع

ميسػس تدبب  - حتكاكىا - / كىػ صػت شبقىxالرػت الرامت الخاء /
 حتكاكىا - لثػى  - / كىػ صػت أسشانىzىحا الرائت فى إبجاؿ الخاء زاى/

مجيػر، أى أف الرػتيغ غيخ متفقاف فى السخخج، فالخاء مخخجو مؤخخة  -
الداى مخخجو  شخؼ المداف كاألسشاف العميا صػت أما  ،المداف كالحشظ الميغ

حتكاكى مع اختبلؼ أف افكبلىسا صػت  ،كالمثة كمتقاربيغ فى الرفات
الخاء صػت ميسػس كالداى صػت مجيػر، كنتج عغ ذلظ تغيخ نػع أحج 

مقصع شػيل + مقصع قريخ( إلى  /go + rixt/ )gorixtاشع مغ /السق
/goriz/ (go + riz  ،)تغيخ إلى ذلظ  كأدى/ مقصع متػسط + مقصع قريخ

 ٘أصػات إلى  ٙبشية الكمسة مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية، كمغ 
فخار، كقج  - خ فى الجاللة، فكبلىسا بسعشى ىخكبيأصػات، كلع يحجث تغ

   ٓ/ مختيغ فى السشطػمةريزگكردت كمسة /
/ فى مادة الساضى تبجؿ فى uإذا سبقت الخاء الرائت الصػيل الػاك / -

 ( ٙٔٔ)ٓ/ sh-š /، كأحيانَا بالذيغ /zالسزارع بالداى /
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/ فى السثاؿ التالى، suz/، كسػز /foruzمثاؿ ذلظ مادة السزارع فخكز /
 حيث يقػؿ الذاعخ فى مشطػمتو :  

 و مى ك د :ڎت وڎفزي  لب آھسته با خود  ◙
 ؛  برفروزنده ا شعله بايد ڎى زند   

 ( ٚٔٔ)0سوزندهشعله ھا  ا ھيمه    
 الترجسة : 

 : بلً كاف يتحجث مع نفدو برػت مشخفس قائ
  مزيئةحياة شعمة لم كػف تيجب أف 

 لمذعبلت حصب مذتعلك 
"، suzande"، " سػزنجه/bar foruzandeفأسساء الفاعل "بخفخكزنجه /

 - " بسعشى االشتعاؿbar foruxtanفاألكؿ مغ السرجر "بخفخكختغ/
"، كالسادة األصمية bar foruxtاإلضاءة، كالسرجر السخخع "بخفخكخت/

/ عشجما سبقو الرائت الصػيل x"، فشبلحع أف الخاء /bar foruz"بخفخكز/
 مغمق، كمخخجو الجدء -مختفع  -خمفى  -/، كىػ صائت مجيػر uالػاك /

/، باإلضافة إلى ذلظ متقاربيغ zالخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ بجؿ بالداى /
حتكاكى، كنتج عغ ذلظ تغيخ أحج أنػاع اغ فى الرفات فكبلىسا يالرػت

/ مقصع شػيل + مقصع  bar foruxt( /ruxt +fo   +barالسقاشع فسغ /
/ مقصع  bar foruz/ (ruz +fo   +barقريخ + مقصع متػسط( إلى /

بشية الكمسة مغ  تمتػسط + مقصع قريخ + مقصع متػسط(، كبالتالى تغيخ 
أصػات، كلع يحجث  ٛأصػات إلى  ٜمرجر مخخع إلى مادة أصمية، كمغ 

خ داللى، كساىست السادة األصمية فى اشتقاؽ صيغة اسع الفاعل، يتغ
ى اسع الشػر إل - الزػء - داللة السادة األصمية مغ الذعاع تكبالتالى تغيخ 

   ٓالسز  - الفاعل مغ السذتقات بسعشى السشػر
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السمتيب مغ  - " بسعشى السحتخؽ suzandeأما بالشدبة لكمسة "سػزنجه/
يذتعل، كالسرجر السخخع  - " بسعشى أف يحتخؽ suxtanالسرجر "سػختغ/

" بسعشى suz" بسعشى االحتخاؽ، كالسادة األصمية "سػز/suxtسػخت/"
/ الرػت الرائت xالحخارة الذجيجة نبلحع أيزَا أف سبق الخاء / - االلتياب

/، باإلضافة إلى أف الخاء z/، كتدبب فى إبجاؿ الخاء زايَا /uالصػيل الػاك /
كالداى متقاربيغ فى الرفات، كقج أدى تغيخ السرجر السخخع "سػخت / 

suxt" /إلى "سػزsuzلتو، " إلى إنتاج مذتقات كاسع الفاعل، كتغيخ معو دال
 ٓالسمتيب -" بسعشى السحتخؽ suzandeفكمسة "سػزنجه /

/ مقصع suz/ مقصع شػيل إلى /suxtكىحا أدى إلى تغيخ مقصعى مغ /
/ )مقصع قريخ + مقصع متػسط de +zan +suمتػسط إلى ثبلث مقاشع /

بشية الكمسة مغ مرجر مخخع إلى  + مقصع قريخ( مسا نتج عغ ذلظ تغيخ
أصػات إلى  ٗخ عجد األصػات مغ يفاعل، كبالتالى تغمادة أصمية إلى اسع 

 - أصػات، كبالتالى تغيخت الجاللة مغ االحتخاؽ ٚأصػات ثع إلى  ٖ
  ٓالسمتيب - االشتعاؿ إلى السحتخؽ 

/ فى مادة الساضى تبجؿ فى âإذا سبقت الخاء الرائت الصػيل األلف / -
 (  ٛٔٔ)ٓ/، كأحيانَا بالديغzالسزارع بالداى /

 " فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :sâzمادة السزارع "ساز/مثل 
 وانى نيستپھل ه  ا ام وز زو  وچاوليكن  ◙
 والد وني و  جوانى نيستپ ھايي با تن    
 د  اين ميدان ،   

 ( ٜٔٔ)0سازن ھستى سوز سامان پېڍاب  اين    

 الترجسة : 
 مقػة كالبصػلةلاليـػ  كسيمةاليػجج لكغ 

 جدج فػالذى كقػة فتيةكال يػجج خبلص مغ 
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 فى ىحا السيجاف ،
 أنت صانع القػة السمتيبة بدبب ىحا الديع

 - " بسعشى الرشعsâxtan" مغ السرجر "ساختغ/sâzفالسادة األصمية "ساز/
عسل، كالسادة  - / بسعشى صشعsâxtالبشاء، كالسرجر السخخع ساخت/ -العسل 

 كليسة - مؤف  - نغسة - اآلالت السػسيؿية " بسعشى نػع مغsâzاألصمية "ساز/

/ كىػ صائت مجيػر âفيع، فمػحع عشجما سبقت األلف/ - ججيخ - نفع -
/ xالخاء/مفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ  - مشخفس - خمفى

 اً لتقارب الرػتيغ فى الرفات حجث أيز اً نطخ  كأيزاً بجلت الخاء بالداى، 
إلى / sâxtخ نػع السقصع مغ مقصع شػيل /ياإلبجاؿ مسا أدى ذلظ إلى تغ

/، كنتج عغ ذلظ تغيخ بشية الكمسة مغ مرجر مخخع إلى sâzمقصع متػسط/
، كأدى ذلظ إلى تغيخ داللة أصػات ٖأصػات إلى  ٗمادة أصمية، كمغ 
إحجى اآلالت السػسيؿية، كغيخىا مغ  - عسل إلى مؤف  - الكمسة مغ صشع

 ٓالتالجال
  إبداالت عدیدة لرؽت الفاء تتزح فيسا یمى :◄
ت قريخ برفة عامة فى مادة الساضى تبجؿ فى ئإذا جاءت الفاء بعج صا -

 - " بسعشى الحخارةtaftمادة السزارع بالباء، مثل مادة الساضى "تفت/
سخػنة، كإذا جاء  - " بسعشى حسىtabالدخػنة تبجؿ فى مادة السزارع "تب/

كإذا جاء  /،wقبل الفاء مزسػـ أك مفتػح تبجؿ فى مادة السزارع بالػاك /
، مثل: مادة " سپ -سب قبل الفاء مزسػـ فقط فى مادة الساضى تبجؿ"

 ،"اب" أك ،" بسعشى الشػـخسپ - مادة السزارع "خدب ←" خفتالساضى" 
مادة السزارع "نيشب" بسعشى  ←مادة الساضى" نيفت"  "نب" أك

 (ٕٓٔ)ٓاالخفاء
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 فى السثاؿ التالى، حيث يقػؿ الذاعخ :  "bâx"، "خػاب/row"رك/  مثل
 ، خوابندكودكان دي   است د   ◙
 است عمو نو وز خوابد     
 ذا م كنده ا  ھيزم د  آتشدانڎمى    

 ( ٕٔٔ)0 سوزپ باال مى رودشعله    

 الترجسة : 
 شـػفى المتأخخكف األشفاؿ 

 حمعالعع نػركز 
 أضع الحصب فى السػقج

 لدشة الشيخاف السذتعمة آرعج تك 
"،  xoftan" بسعشى الشػـ مغ السرجر "خفتغ/xâbمادة السزارع "خػاب/
 ٓ" بسعشى نػـxoftكالسرجر السخخع "خفت/

"، كىػ صػت صائت  oلػحع كقػع الفاء بعج الرػت الرائت "الزسة /
نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع الحشظ  - كسصى - خمفى - مجيػر
)اب(، حيث الػاك التشصق ألنيا كاقعة بيغ ب نتج عغ ذلظ إبجاؿ الفاء ك  ،الميغ

/ صػت âالخاء كاأللف، كإذا كقعت بيغ الخاء كالياء التشصق أيزًا، فاأللف /
مخخجو مؤخخة المداف ك مفتػح،  - مشخفس -خمفى  - مجيػر - صائت

مجيػر، أما  - نفجارى ا - / ىػ صػت صامت شفتائىbكالباء/كالحشظ الميغ، 
ميسػس، فسغ  - حتكاكىا -أسشانى  - ىشفتائ - صػت صامت /fالفاء/

الػاضح أف الرػتيغ متقارباف فى السخارج، فكبلىسا مخخجو الذفة الدفمى، 
الذفة الدفمى ىػ الفاء مخخج كاالختبلؼ بيشيسا أف الباء مخخجو الذفتيغ أما 

خ يفشتج عغ ذلظ اإلبجاؿ تغ ف العميا، كالرػتيغ متقارباف فى الرفات،كاألسشا
أدى /، مسا xab/ إلى مقصع متػسط /xoftنػع السقصع مغ مقصع شػيل /

 ٗسخخع إلى مادة أصمية، كمغ السرجر الخ بشية الكمسة، فتغيخ يتغ إلى
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، كقج  ،دكف تغيخ داللة الكمسة أصػات ٖأصػات إلى  فكبلىسا بسعشى الشـػ
  ٓخػاب" مخة أخخى فى السشطػمة - تكخرت كمستى "خػابشج

أما بالشدبة لمفعل "باال مى ركد" فى زمغ السزارع اإلخبارى، كىػ فعل 
ستسخارية العاٍؿ + عبلمة ا - " بسعشى مختفعbâlâمخكب مغ الرفة "باال/

بسعشى الحىاب، " raftan" مغ السرجر "رفتغ/ravad" + "ركد/mi"مى/
"، فشبلحع أف فى row"، كالسادة األصمية "رك/raftكالسرجر السخخع "رفت/

 - أمامى - / تدبق الفاء، كىػ صػت صائت مجيػرa" الفتحة /raft"رفت/
مفتػح، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، فشتج  - مشخفس

لرػائت، كىػ صػت شباه اأ/ الحى يعج مغ wعغ ذلظ إبجاؿ الفاء بالػاك/
مجيػر، فالفاء كالػاك متقاربيغ فى السخخج فكبلىسا  - شبو حخكة - شفتائى

الفاء مخخجو الذفة الدفمى صػت مخخجو الذفة الدفمى مع اختبلؼ أف 
الػاك مخخجو الذفة الدفمى كالذفة العميا، كلكشيسا صػت كاألسشاف العميا، أما 

 - ميسػس، كالػاك شبو حخكة - حتكاكىامختمفاف فى الرفات، فالفاء صػت 
/، كىػ owمجيػر، لحلظ نتج عغ ىحا اإلبجاؿ الرػت الرائت السخكب /

مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى  - كسصى - خمفى - صػت صامت مجيػر
مغ المداف كالحشظ الميغ نتيجة إلبجاؿ الفتحة بالزسة، كأدى ىحا التغيخ 

/ إلى مقصع متػسط raftالرػتى إلى تغيخ نػع السقصع مغ مقصع شػيل /
/row تغيخ بشية الكمسة مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية، ذلظ /، كنتج عغ

خ الجاللة، كىحا اإلبجاؿ يجخل فى يأصػات دكف تغ ٖأصػات إلى  ٗكمغ 
    ٓعبلؿإلشباه الرػائت، كىػ يتبع اأإبجاؿ الرػامت ب

ى تبجؿ ى" فى مادة الساض - ك - إذا جاءت الفاء بعج صػائت شػيمة " ا -
  (ٕٕٔ)ٓفى مادة السزارع بالباء

 " فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :shetâbمثل مادة السزارع "شتاب/
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 آفتاب ، ◙
 خويش ،  بى شتاب يز ڎد     
 ( 123)0ن س  زدپاڍشاسال ھا ب  بام  دنيا    

 الترجسة : 
 شخقت الذسذ ،أ

 فى غخكبيا البص 
 ٓسصح دنياه الصاىخةأسشػات عمى 

" أداة نفى، كالسادة األصمية bi" تتكػف مغ "بى/bi shetâb"بى شتاب/فكمسة 
الحخكة مغ السرجر "شتافتغ/  -العجمة  -" بسعشى الدخعة shetâb"شتاب/

shetâftanبسعشى الدخعة، كالسرجر السخخع "شتافت "/shetâft بسعشى "
 ٓالتعجل - الدخعة

/، كىػ صػت â/لػحع أف عشجما سبق الفاء الرػت الرائت الصػيل األلف 
مفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ  - مشخفس - خمفى - صائت مجيػر

باإلضافة إلى ذلظ أف الفاء كالباء متقارباف فى  جلت الفاء بالباء،أبالميغ 
السخخج كمختمفاف فى الرفات، فشتج عغ ذلظ اإلبجاؿ تغيخ نػع السقصع 

كأدى ىحا إلى  /،tâbإلى مقصع متػسط / /tâftمغ مقصع شػيل/ األخيخ
 ٘أصػات إلى  ٙخ بشية الكمسة مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية، كمغ يتغ

 ٓخ الجاللةيأصػات دكف تغ
  ف :مگاإبدال الهاء با◄

لحق إذا / عشج جسع االسع بألف كنػف، أك gؼ /مگاتبجؿ با ةالياء الرامت
   (ٕٗٔ)ٓياء مرجريةالسشتيى بياء صامتة بآخخ االسع 

 فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ:گى " دلسخد -گى مثاؿ ذلظ " بشج
  وز بدنامى،  ◙
 ننڌ  ڎا وز   
 ن ؛ پېچا گىبندؼي ت اند  بندھا     
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 ( ٕ٘ٔ)0بيجان گىدلمردعشق د  بيما      

 الترجسة : 
 يـػ العار 

 الخدى  زمغ
 الغيخة مزصخبة أماـ قيػد العبػدية

 عاجديأس الالحب فى مخض 
 " bande - banda بسعشػػى العبػديػػة، كتتكػػػف مػػغ "بشػػجه /گى" "بشػػجفكمسػػة 

لحقػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػحه الكمسػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػاء السرػػػػػػػػػجرية لترػػػػػػػػػبح  أبسعشػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػج عشػػػػػػػػػجما 
ؼ، مگابػػػػجلت اليػػػػػاء الرػػػػامتة بػػػػػاأ قػػػػػج بسعشػػػػػى العبػديػػػػة  "bandagiگى/"بشػػػػج
مجيػػػر، أى أف كميسػػا غيػػخ  - انفجػػارى  - ؼ ىػػػ صػػػت صػػامت شبقػػىمگاكا

كالدػػػػػبب فػػػػػى حػػػػػجكث اإلبػػػػػجاؿ ىػػػػػػ يػػػػػاء  الرػػػػػفات،أك متفقػػػػػاف فػػػػػى السخػػػػػخج 
التػػى غيػػخت الرػػيغة الرػػخؼية مػػغ اسػػع مفػػخد ك السرػػجرية التػػى لحقػػت بالكمسػػة 

 ٚأصػػػات إلػػى  ٘خ عػػجد األصػػػات مػػغ يػػإلػػى صػػيغة مرػػجرية، كبالتػػالى تغ
أصػات، لحلظ تغيخت الجاللة مغ عبج إلى عبػدية، كنتج عػغ ذلػظ تغيػخ عػجد 

)مقصع قريخ + مقصع متػسط( أى مقصعيغ إلى " bandeالسقاشع مغ "بشجه/
" )مقصػػع قرػػيخ + مقصػػع قرػػيخ + مقصػػع متػسػػط(، أى  bandagiگى/"بشػػج

   ٓثبلث مقاشع
الطبلـ،  - بسعشى اليأس "delmordegiگى/كىحا بالشدبة لكمسة "دلسخد

لحقت بيحه أيأس، ثع  - " بسعشى ميت القمبdelmordeكتتكػف مغ "دلسخده/
ؼ بالخغع أنيسا غيخ گاة، كنتج عغ ذلظ إبجاؿ الياء إلى الكمسة ياء السرجري

الريغة الرخؼية مغ صفة مفخدة  تغيختمتفقاف فى السخخج أك الرفات، ك 
غيخت الجاللة مغ يأس إلى اليأس، كبالتالى تإلى صيغة مرجرية، كلحلظ 

أصػات، كحجث تغيخ فى عجد  ٓٔأصػات إلى  ٛخ عجد األصػات مغ يغت
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) مقصع قريخ + مقصع متػسط + مقصع  "de +mor   +delالسقاشع مغ "
)مقصع قريخ  "gi   +de  +mor  +delمتػسط(، أى ثبلث مقاشع إلى "

مقاشع، كيػجج فى  ٗأى ،+ مقصع قريخ + مقصع متػسط + مقصع متػسط(
كمسة تع فييع إبجاؿ الياء  ٕٔالسشطػمة باإلضافة إلى الكمستيغ الدابقتيغ 

 ٓؼمگاالرامتة با
 اإلبدال الرؽتى "الدساعى" : - 2

ىػ اإلبجاؿ الػاقع فى األصػات لغيخ ضخكرة صػتية عكذ اإلبجاؿ الرخفى، 
كىحا الشػع غيخ مقترخ عمى أصػات مخرػصو، بحيث يتدع ألصػات 
اليذسميا اإلبجاؿ الرخفى، كلئلبجاؿ الرػتى شخك  البج مغ تػافخىا ؼيو، أال 

 كىى :
أف يكػف الرػتييغ السبجلييغ متقاربيغ فى السخارج، كيدسػف المغػيػف  -ٔ

ىحه األصػات باألصػات الستساثمة، كىحا اإلبجاؿ يتفق مع تعخيف السساثمة 
  ٓصػات بيشيا بعس السخالفاتأفى أنيا قانػف يحاكؿ التقخيب بيغ 

 ٓالتخادؼ بيغ المفطيغ فى السعشى -ٕ
لدانيا المفطاف السبجالف، أى أف يكػف كحجة القبيمة التى يجكر فى  -ٖ

 (  ٕٙٔ)ٓالكمستاف مغ بيئة كاحجة أى فى قبيمة كاحجة

ؼيسا يمى مثاؿ عغ ىحا اإلبجاؿ بيغ الرػامت، حيث يقػؿ الذاعخ فى 
 مشطػمتو :

 ،  آزاده، ا   وييده جنڎل ◙
 دامن ، كوه ها و   افكندهبى د يػ    
 ، جاويدن تو نڎشتاآشيان ھا ب  س ا   
 ھا د  سايبان ھا  تو جوشنده ،چشمه    
 ب  س ت افشان ، بارانو بادو آفتاب   
  آتش  متڎجان تو خد   

 (ٕٚٔ)ٓانسان !جنڎل باش، ا   سبزس بلند و   
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 الترجسة :
 الغابة، أييا الشامى الحخ

 بجكف أسف قج القيت فػؽ سفح الجباؿ
 األعذاش فػؽ أناممظ راسخة

 العيػف فى ضبللظ فائخة
 الذسذ كالخيح كالسصخ فػؽ رأسظ متشاثخة 

 ركحظ خادمة الشار 
 نداف الغابة كغ مخفػع الخأس كسعيجإيا 

 نالحظ فى هذ  الذطرات الدابقة الكثير مؼ اإلبداالت، وهى :
- zȃtaȃ/ة--------------------ى البيمػػػػػػػي -----"آزاده" ؼ -

zâta â?،/ ى الفارس---------أما ؼ-------------------
 ( ٕٛٔ)./âzâde?/ ية الجرية------

/، dنفجارى ميسػس بالجاؿ /ا/ كىػ صػت صامت أسشانى tفقج تع إبجاؿ /
نفجارى مجيػر، كىحا يبيغ أف سبب اإلبجاؿ ىػ اكىػ صػت صامت أسشانى 

االتفاؽ فى السخخج كىػ شخؼ المداف كاألسشاف العميا كالتقارب فى الرفات، 
نفجارى مع اختبلؼ أف التاء صػت ميسػس، كالجاؿ صػت افكبلىسا 

مجيػر كالسعشى كاحج، كسبب ىحا اإلبجاؿ أيزًا ىػ أف التاء كاقعة بيغ 
  ٓصائتيغ أك تقع بعج حخكؼ صائتو

 زرتذت ←/ zardoštكمغ السسكغ إبجاؿ الجاؿ بالتاء، مثل زردشت/
/zartosht/ٓ(ٕٜٔ ) 

 -مشخفس  -/ كىػ صػت صائت مجيػر خمفى âفالتاء كاقعة بيغ األلف /
/ كىػ صػت aالفتحة / مفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ، كصػت

مفتػح، كمخخجو الجدء األمامى مغ  - مشخفس - أمامى - صائت مجيػر
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المداف كالحشظ الرمب، فالرػت السجيػر يؤثخ فى الرػت السيسػس مسا 
التاء  اكمسة أخخى قج بجؿ فيي ٗٚالسشطػمة يتدبب فى إبجالو، كقج كرد فى 

  ٓالً دا
/، afgandan - apakandan"افكشجه" مغ السرجر "افكشجف" فى البيمػية / -

 ( ٖٓٔ)ٓ/afkandan?أما فى الفارسية الجرية /

 - / كىػ صػت صامت شبقىgؼ /مگانبلحع فى الريغة األكلى إبجاؿ ا
ميسػس، فيسا  - نفجارى ا - مجيػر بالكاؼ كىػ صػت شبقى - نفجارى ا

متفقاف فى السخخج كىػ مؤخخة المداف كالحشظ الميغ كمتقاربيغ فى الرفات، 
ؼ صػت مجيػر، كالكاؼ صػت مگانفجارى مع اختبلؼ أف اافكبلىسا 
  ٓميسػس

ؼ بالكاؼ أك مگاكمسة أخخى حجث فييا إبجاؿ ا ٘ٔيػجج فى السشطػمة 
  ٓؼمگاالكاؼ با

 - " كىػ صػت صامت شفتائىp/پإبجاؿ صػت "كفى الريغة الثانية تع 
 - أسشانى - / كىػ صػت صامت شفتائىfميسػس بالفاء/ -انفجارى 

ميسػس، فشبلحع نطخًا لمتقارب فى السخخج كالرفات فكبلىسا  - حتكاكىا
مخخجيسا الذفة الدفمى مع اختبلؼ أف الذفة الدفمى كالذفة العميا عشج 

شاف العميا عشج مخخج الفاء، ككبلىسا /، أما الذفة الدفمى كاألسپمخخج /
نفجارى، ك/ؼ/ صػت ا/ صػت پصػت ميسػس مع اختبلؼ أف /

/ dan +kan   +pa +?aخ مقصعى مغ / ياحتكاكى، كىحا نتج عشو تغ
 dan)مقصع متػسط + مقصع متػسط + مقصع قريخ + مقصع قريخ( إلى /

 +kan  +?afعجدخ فى ي/ ثبلث مقاشع متػسصة، كنتج عغ ذلظ تغ 
تغيخ فى حجكث أصػات دكف  ٜأصػات إلى  ٓٔمغ  أصػات الكمسة

 ٓالجاللة
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 (ٖٔٔ)ٓ/ بعج صػت صائتپكىشاؾ سبب آخخ لحجكث اإلبجاؿ ىػ كقػع /

 مشخفس - أمامى - / كىػ صػت صائت مجيػرaيعشى كقػعو بعج الفتحة /

  ٓمفتػح، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب -
 (ٕٖٔ)ٓ/ kuh/ ، أما فى الفارسية الجرية /kôfالبيمػية /"كػه" فى  -

 - حتكاكىا - أسشانى - لػحع إبجاؿ الفاء كىػ صػت صامت شفتائى
ميسػس  - حتكاكىا - ميسػس برػت الياء كىػ صػت صامت حمقى

بالخغع أنو يػجج اختبلؼ فى السخخج، فالفاء مخخجيا الذفة الدفمى كاألسشاف 
ف حجث اإلبجاؿ إف إال اف الرػتياالعميا، أما الياء فسخخجيا الحمق كالػتخ 

 ٘حتكاكى ميسػس، كقج تكخرت كمسة "كػه" االتفاقيسا فى الرفات فكبلىسا 
  ٓمخات فى السشطػمة

 ( ٖٖٔ)ٓ/jȃvidân/، أما فى الفارسية الجرية /jȃvîtân"جاكيج" فى البيمػية / -

ميسػس  - نفجارى ا - / كىػ صػت صامت أسشانىtتع إبجاؿ صػت التاء /
مجيػر، كأسباب اإلبجاؿ ىػ  - نفجارى ا - بالجاؿ كىػ صػت صامت أسشانى

االتفاؽ فى السخخج كالتقارب فى الرفات، باإلضافة إلى كقػع التاء بيغ 
 - مشخفس - خمفى - / كىػ صػت صائت مجيػرâالرائتيغ األلف /

/ كىػ صػت صائت îمفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ، كالياء /
مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف  - مختفع - أمامى - مجيػر

كالحشظ الرمب، فالرػت السجيػر يؤثخ تأثيخ كاضح عمى الرػت 
 ٓالسيسػس مسا يتدبب فى إبجالو

 ( ٖٗٔ)ٓ/?ftâbâ/، أما فى الفارسية الجرية /aftâp"آفتاب" فى البيمػية / -

ميسػس برػت  - نفجارى ا - / كىػ صػت صامت شفتائىpلػحع إبجاؿ /
/bمجيػر، أى سبب اإلبجاؿ أف كبلىسا  - نفجارى ا - / كىػ صػت شفتائى

مغ مخخج كاحج كىػ الذفة الدفمى كالذفة العميا، كتقاربيسا فى الرفات 
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/ صػت مجيػر، كقج b/ صػت ميسػس، ك/pنفجارى لكغ /افكبلىسا 
كمسة  ٕٓمخات فى السشطػمة، كقج كرد فى السشطػمة  ٚتكخرت كمسة "آفتاب" 
 ٓ/b/ إلى /pأخخى تع فييا إبجاؿ /

 (ٖ٘ٔ)ٓ/bâdأما فى الفارسية الجرية / /،vât"باد" فى البيمػية / -

مجيػر  - حتكاكىا - أسشانى - / كىػ صػت صامت شفتائىvإبجاؿ الػاك /
مجيػر، كحجث اإلبجاؿ نتيجة  - نفجارى ا/ كىػ صػت شفتائى bبالباء /

الذفة الدفمى  الػاك مخخجوصػت لتقارب الرػتيغ فى السخخج مع الفارؽ أف 
كاألسشاف العميا، أما صػت الباء مخخجو الذفة الدفمى كالذفة العميا، 
كمتقاربيغ أيزًا فى الرفات فكبلىسا صػت مجيػر مع االختبلؼ أف األكؿ 

  ٓنفجارى احتكاكى كالثانى ا
  ٓبجؿ فييا الػاك بالباءأكمسة أخخى قج  ٗٔكقج كرد فى السشطػمة 

بجاؿ فى بجاية أك كسط أك نياية الكمسة، كمغ السسكغ أف يحجث ىحا اإل
 - "navešte - navešta"نػشتو/ :مثل اً كأيزًا مغ السسكغ إبجاؿ الػاك باء

  (ٖٙٔ)ٓ"nebešte - nebešta"نبذتو/

/ كىػ tحيث تع إبجاؿ صػت التاء / ،/vâtيػجج إبجاؿ آخخ فى كمسة /
صامت / كىػ صػت zميسػس بالحاؿ / - نفجارى ا - صػت صامت أسشانى

مجيػر، ك سبب اإلبجاؿ ىػ االتفاؽ فى السخخج،  - نفجارى ا - أسشانى
كىػ  باإلضافة إلى ذلظ يدبقو صػت صائت شػيل ،كالتقارب فى الرفات

مفتػح، كمخخجو  - مشخفس - خمفى - كىػ صػت صائت مجيػر /âاأللف /
ثخ الرػت السجيػر فى الرػت أمؤخخة المداف كالحشظ الميغ، كقج 

  ٓالسيسػس، كتدبب فى إبجالو
   ( ٖٚٔ)ٓ/bârân/، أما فى الفارسية الجرية /vârân"باراف" فى البيمػية / -
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/ لتقاربيسا فى السخخج كالرفات، كقج تكخرت b/ بالباء /vتع إبجاؿ الػاك /
   ٓفى السشطػمة مخات ٖكمسة "باراف" 

 (ٖٛٔ)ٓ/?tašâأما فى الفارسية الجرية //، turâ"آتر" فى البيمػية / -

مجيػر  - تكخارى  - / كىػ صػت صامت لثػى rبجاؿ الخاء /إقج تع 
ميسػس، كسبب  - حتكاكىا - /، كىػ صػت صامت لثػى sh- š/بالذيغ

شخؼ المداف كالمثة بالخغع مغ اختبلفيسا كىػ اإلبجاؿ ىػ االتفاؽ فى السخخج 
 - احتكاكىصػت مجيػر،أما الديغ  - تكخارى صػت فى الرفات، فالخاء 

ميسػس، كقج كخرت كمسة "آتر" مخة أخخى فى السشطػمة، باإلضافة إلى 
 ٓكركد كمسات أخخى قج تع فييا إبجاؿ الذيغ بالخاء

  (ٜٖٔ)ٓ/sabz/، أما فى الفارسية الجرية /sapz"سبد" فى البيمػية / -

/ بدبب االتفاؽ فى السخخج كالتقارب فى الرفات، bم // باpتع إبجاؿ /
تغيخ مقصعى أك فييا كلػحع فى الشساذج الدابق ذكخىا الكثيخ مشيا لع يحجث 

  ٓخ فى بشية الكمسة، كبالتالى لع يحجث تغيخ داللىيتغ
فاإلبجاؿ الرػتى اليقترخ عمى األصػات مخرػصو بل يتدع ألصػات 

كخ البعس مغ ىحه األصػات، كاألمثمة اليذسميا اإلبجاؿ الرخفى، كقج تع ذ
الدابق ذكخىا كاف جسيعيا إبجاؿ بيغ الرػامت التى بمغ عجدىا اإلجسالى فى 

 ٓكمسة ٕٗٔالسشطػمة إلى 
باإلضافة إلى اإلبدال بيؼ الرؽامن یؽجد فى السشعؽمة أيزًا اإلبداالت  

 التالية:
 إبدال الرؽائن بالرؽامن :  -
 :  /o?السزسؽمة // بالهسزة ôإبدال الؽاو / -

مثل كمسة "اميج" التى كردت فى أكثخ مغ مػضع فى السشطػمة، حيث يقػؿ 
 الذاعخ :
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 ويا ولب خاموشڎم چشھزا ان  ◙
 خويش مى داند اميدپېڇ م ا    
  جوشپھزا ان دست ل زان و دل    

  (ٓٗٔ)0ش مى  اندڎه پې دم، ڎېمى ڎھی    

 الترجسة :
 صامتةؼ األعيغ ناشقة كالذفاة آال
 يانيماأل الً رسػ  تبخنىتع

 آالؼ اإليجى السختعذة، كالقمػب السزصخبة
 ٓأحيانًا تجحبشى، كأحيانًا تجفعشى
/ ommid?/، أما فى الفارسية الحالية /mêtôفكمسة "اميج" فى البيمػية /

(?omid فشبلحع ،)ؿ الػاك أك الزسة السسجكدة باليسدة السزسػمة، ابجإ
مخخجو الجدء ك مغمق،  - مختفع - خمفى - / ىػ صائت مجيػرôفالػاك /

 - / ىػ صػت حمقى)مدمارى(?الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ، أما اليسدة/
ميسػس، فؤلف السقاشع فى الفارسية التبجأ برائت، كبجاية الكمسة  -نفجارى ا

صائت شػيل كىػ الػاك يعشى ضسة مسجكدة، أى اثشيغ مغ الزسة، لحا 
، كحجث تغيخ مقصعى فى الكمسة لتكػف "اميج" التى بجلت باليسدة السزسػمةأ

مقصع متػسط + مقصع قريخ(، (/ o + mid?تتكػف مغ مقصعيغ،ىسا :/ 
خ يأصػات، كلع يحجث تغ ٘أصػات إلى  ٗكحجث تغيخ فى بشية الكمسة مغ 

/ d/ بالجاؿ /tفى داللة الكمسة، باإلضافة إلى حجكث إبجاؿ آخخ كىػ التاء /
التفاقيسا فى السخخج كتقاربيسا فى الرفات، كقج تكخرت "اميج" فى السشطػمة 

  ٓبجلت فييا الػاك ىسدةأكمسات أخخى فى السشطػمة قج  ٗمخات، كقج كرد  ٘
 / : h/ بالهاء /âإبدال األلف / -
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اليػاء ب" تبػجؿ dâdan" مغ السرجر "دادف/dâdاأللف فى مادة الساضى "داد/
/h أى فػػػػى السزػػػػارع اإللتدامػػػػى "دىػػػػج/دهالسزػػػػارع // فػػػػى مػػػػادة ،/dahad ،"

 (ٔٗٔ)ٓ"midahadستسخارى "مى دىج/الكالسزارع ا

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة :
 نه ھ ط ؾ  ا جست وجو مى ك د ؛ چشمخام ھا با وحشتى د  چش ◙

 و مى ك د : ڎوشى بازڎوين خب   ا ھ  دھانى زي     
 آخ ين ف مان، آخ ين تحقي    

 ( ٕٗٔ)0! مى دهد سامان واز تي   پم ز  ا    

 الترجسة : 
 انبكل جحجقة تبحث بخػؼ فى األعيغ كانت 

 ىحا الخبخ برػت خافت :تخدد كانت كل األفػاه 
 أخخ أمخ، أخخ تحقيخ
 حجكد الببلد سيحجد سيع مشصمق

" مغ السرجر "ساماف sâmân mi dahadفالفعل السخكب "ساماف مى دىج/
الترػيب، نبلحع أف  - االنتطاـ - " بسعشى التحجيجsâmân dadanدادف /

" بسعشى sâmânتخكب مغ "ساماف/يك  ىحا الفعل فى السزارع اإلخبارى،
كالسرجر السخخع  " بسعشى  العصاء،dâdanلػاـز الحياة + "دادف/ - عتاد
/ عشجما صخؼ الفعل فى زمغ h/ بالياء /âبجلت األلف /أ"، كقج dâd"داد/

خ مقصعى ي"، فحجث تغmi dahadارى، كصار "مى دىج /السزارع اإلخب
)مقصع متػسط +  /had  +da  +mi/ )مقصع متػسط( إلى /dâdمغ /

مقصع قريخ + مقصع قريخ(، كنتج عشو تغيخ فى البشية الرخؼية لمكمسة 
 ٖمغ  مادة ماضى إلى زمغ مزارع إخبارى، كتغيخ عجد األصػات مغ 

أصػات، كنتج عغ ذلظ تغيخ الجاللة مغ ماضى إلى  ٚأصػات إلى 
عشاه مزارع، كتغيخت داللة الفعل بدبب التحاقو بالكمسة "ساماف"، فتحػؿ م
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نتطاـ، كقج كرد فى السشطػمة كمستيغ حجث الا - مغ العصاء إلى التججيج
 ٓفييسا إبجاؿ األلف بالياء

  / :v/ بالرامن /uإبدال الرائن الطؽيل الؽاو / -
 يبجؿ الرائت الصػيل الػاك فى السادة األصمية لبعس السرادر، مثل: 

/ ، ru/رك ←/ raftan/ ، رفتغ/shonuششػ/ ← /shanidanششيجف/
  (ٖٗٔ) ٓ/v/ بالرامت الػاك /gonu/غشػ ←/ gonudanغشػدف /

كيتع ىحا اإلبجاؿ عشج االشتقاؽ مغ ىحه السرادر أزمشة السزارع أك 
  ٓالسذتقات ماعجا اسع السفعػؿ

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، يقػؿ الذاعخ :
 بيزا  است ،ڌ دلم از م  ◙
 اھ من خو، آدمى خوا  استڌ كه م    
 تا  است ؛ڎی زند روانولى، آن دم كه ز اندوھان    

 (ٗٗٔ)ٓ  است ؛پېكاه ڎاولى، آن دم كه نيكى وبد   ا    
 الترجسة :

 قمبى متبـخ مغ السػت
 محؿ لئلنداف، ذك سمػؾ شيصانىفالسػت 

 لسحدكنيغبدبب الكغ فى تمظ المحطة تكػف الحياة مطمسة 
 مخيخ كالذخ فى بعس األحياف الحخب لكػف تلكغ فى تمظ المحطة 

" إلى  الرػت الرامت الػاك ruبجاؿ الػاك فى السادة األصمية "رك/إحجث 
/v/فى الرفة الحالية "ركاف /ravân ألف كبلىسا صػت مجيػر مع ،"

مغمق،  - مختفع - خمفى - / صػت صائت مجيػرuالفارؽ أف الػاك /
/ صػت صامت vالػاك / كمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ أما

 ٓمجيػر، كمخخجو الذفة الدفمى + األسشاف العميا - حتكاكىا
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تغيخ فى البشية الرخؼية لمفعل مغ مادة أصمية حجكث كأدى ىحا اإلبجاؿ إلى 
 ٘/رك/ إلى  إلى صفة حالية، كبالتالى فى عجد األصػات مغ صػتيغ

/ ru/ تغيخ مقصعى مغ مقصع قريخمسا أدى إلى حجكث أصػات /ركاف/،
تغيخت  / )مقصع متػسط + مقصع قريخ(، كبالتالىvân  +raإلى مقصعيغ /
قج كردت كمسة /باال مى ركد/ مغ الحىاب إلى سائل جارى، ك  داللة الكمسة 

  ٓ/vبجلت الػاك فى "مى ركد" بالرػت /أفى السشطػمة، كقج 
  / :v/ بالؽاو /oإبدال الزسة / -

/ فى السزارع vتبجؿ بالػاك / "odšالزسة التى فى مادة الساضى "شج/
 ( ٘ٗٔ)ٓ/mi šavad/ أك مى شػد /avadšلتريخ شػد /

 قج كرد الفعل "شػد" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : 
 ب  آ، ا  آفتاب، ا  توشه   اميد !  ◙
 ب  آ، ا  خوشه   خو شيد !   
 ا ، من تشنه ا  بيتابچشمه تو جوشان    

 ( ٙٗٔ)0سي اب شودب  آ، س   يز كن، تا جان    

 الترجسة : 
 أيتيا الذسذ، يا زاد األمل ! أشخقى

 انيزى يا سشبمة الذسذ ! 
 عاجدأنت عيغ فائخة، كأنا عصذاف 

 انيزى، كاغسخى حتى تختػى الخكح 
نرف  - كسصى - خمفى - / كىى صػت صائت مجيػرoبجلت الزسة /أقج 

/ كىػ صػت vمغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع الحشظ الميغ بالػاك /
احتكاكى مجيػر، كمخخجو الذفة الدفمى كاألسشاف العميا، كأدى ىحا إلى 

/ )مقصع vad  +aš/ )مقصع متػسط( إلى/odšخ مقصعى مغ /يحجكث تغ
البشية الرخؼية لمكمسة مغ ماضى  ت خ يمتػسط + مقصع قريخ(، كبالتالى تغ
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 ٘أصػات إلى  ٖعجد األصػات مغ  خيلتدامى، كتغإمصمق إلى مزارع 
أصػات، كبالتالى حجث تغيخ داللى مغ الجاللة عمى الساضى "صار" إلى 

"، كقج لحق الفعل "شػد" االسع "سيخاب"، فغيخ خالجاللة عمى السزارع "يري
 ٓداللتو إلى االرتػاء

 ٓكمسة ٘ٔكقج بمغ عجد إبجاؿ الرػائت بالرػامت فى السشطػمة إلى 
 شبا  الرؽائن بالرؽامن : أإبدال  - 2
  / :r/ بالراء /y/ ل الرؽت شبه الرائن الياءإبدا -

 صػت الياء في بشية المغة الفارسية يذبو دكر الرػامت كليذ الرػائت، أما 
 (ٚٗٔ)ٓفى نصقو يذبو نصق الرػائت إلى حج كبيخ

/، كنصقيا شػر uyšشػى/ / فى جحر السزارعrبالخاء/ /îفإبجاؿ الياء/
/šur/ٓ(ٔٗٛ) 

 ذلظ فى السشطػمة :  مثاؿ
 تند خو دا م ،ڎی د  كام م پا و چ ◙
  خاش جو دا م ،پبا اھ يمنى جنڌ و د  دل چ   
 خواھم ، شست وشوبه موج  وشنايى    

 (ٜٗٔ)0وبو خواھمنڌ ل، من  ڎينه    تو، ا  زڌ  ڎلبز    

 الترجسة : 
 جامح فى حشظ السػت لجى قجـألف 
 محب لمشداعلجى فى القمب قتاؿ مع شيصاف ألف 
 الزػءغتدل بسػج أس

 أريج المػف كالخائحة مغ زىختظ أيتيا الػردة الحىبية
/، uyš/، كالسادة األصمية شػى /ostanšشدتػشػى مغ شدتغ / - شدتػشػ

  (ٓ٘ٔ)ٓ/ostanš/، أما فى الفارسية /ustanšففى البيمػية "شدتغ" /
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/، كىػ صػت صائت ostš/ فى السرجر السخخع /oلػحع إبجاؿ الزسة /
نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع الحشظ  - كسصى - خمفى - مجيػر

 - مختفع - خمفى - /، كىػ صػت صائت مجيػرsuy/ فى /uالميغ بالػاك /
مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ، كحجث اإلبجاؿ بدبب 
التقارب فى الرفات كاالتفاؽ فى السخخج، كأدى ىحا إلى تغيخ مقصعى مغ 

/ostš شػيل( إلى // )مقصعsuy مقصع متػسط(، كحجث تغيخ فى بشية( /
 ٗالكمسة مغ مرجر مخخع إلى مادة أصمية، كعجد األصػات تغيخ مغ 

  ٓخ فى الجاللةيتغحجكث أصػات دكف  ٖأصػات إلى 
" ostešuyš" أك "شدػػػػػػت شػػػػػػػى/o(e)stešušكاالسػػػػػػع السخكػػػػػػب "شدتػشػػػػػػػ/ 

م ؼبالشدػػػػػػػػػػبة /، uyš- ušشػػػػػػػػػػػى أك شػػػػػػػػػػػ / +" ostšتتكػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػغ "شدػػػػػػػػػػت/
/ بسعشػػػػى îshô" ىػػػػحا فػػػػى الفارسػػػػية الحاليػػػػة، أمػػػػا فػػػػى البيمػيػػػػة /uyš"شػػػػػى/
 (ٔ٘ٔ)ٓالغدل

/ كىػػػ صػػػت صػػائت مجيػػػر îيبلحػػع حػػجكث إبػػجاؿ بػػيغ الرػػػت الرػػائت /
مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرػمب،  - مختفع - أمامى

مجيػػػػػر، كمخخجػػػػو  - / شػػػبو صػػػػائت كىػػػػ صػػػػػت متػسػػػطyكصػػػػت اليػػػػاء /
مقجمة المداف كالحشظ الرػمب، كحػجث اإلبػجاؿ لمتقػارب فػى الرػفات كاالتفػاؽ 

/ بسعشػػى الغدػػل، كتػػأتى urš/ تشصػػق شػػػر/uyšككمسػػة شػػػى / فػػى السخػػخج،
أيزػػػًا بسعػػػانى أخػػػخى، مثػػػل: الزػضػػػاء، ضػػػجو، مسارسػػػة، رياضػػػة، عسػػػل، 

 (ٕ٘ٔ)ٓالشحذ، مالح الصعع -الدعى،االجتياد، الذـؤ 
شبو صائت  - مجيػر - / كىػ صػت متػسطyؿ صػت الياء /ابجإفشبلحع 
تكخارى، كمخخجو شخؼ  -مجيػر  -/ كىػ صػت صامت متػسط rبالخاء /

   ٓفحجث اإلبجاؿ لمتقارب فى الرفات كالسخخج المداف كالمثة،
  / :j/ جيػ /yإبدال الياء / -
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بدبب الجيع فى كثيخ مغ المغات بإبجاؿ الرػت الذبو الرائت الياء 
السبالغة فى الػضع الحى يتخحه المداف أثشاء الشصق مسا أدى إلى زيادة 

 ( ٖ٘ٔ)ٓاالحتكاؾ
 مثاؿ ذلظ كمسة "جامو" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :

 ًشندش ؛پكو اندر رزم  جامهباد آن ک مبار ◙

 ًارا باد آن باده كو اندر فتح نٌشندشگ   

 جامهشما را باده ً   

0بادک ًارا ًمبارگ   
(ٔ٘ٗ ) 

 الترجسة : 
 فى الحخب تختجكنوالحى  لثػبذلظ ا اً كفميكغ مبار 

 فى الشرخ تحتدػنيافمتكغ سائغة تمظ الخسخ التى 
  ىانئاً الخسخ  عفميكغ لك

 السبارؾ ثػبكال
/، أما hmaâyالفارسية القجيسة / ، كفى/yâmakفكمسة "جامو" فى البيمػية /

  (٘٘ٔ)ٓ/jâme/فى الفارسية الحالية 

/ ىػ صػت متػسط مجيػر شبو صائت، كمخخجو yنبلحع أف صػت الياء/
/ كىػ صػت صامت jبجؿ بالجيع /أمقجمة المداف كالحشظ الرمب، كقج 

مجيػر، كمخخجو مقجمة المداف كالحشظ الرمب، أى أف حجث  - نفجارى ا
مجيػر كاتفاقيسا فى صػت ىسا بلاإلبجاؿ نتيجة التقارب فى الرفات فك

االثشيغ مغ األصػات  أف السخخج، كىػ مقجمة المداف كالحشظ الرمب يعشي
/ لتقاربيسا فى e/ بالكدخة /aبجلت الفتحة /أالمثػية الغارية )الحشكية(، ك 

أمامى، كاالختبلؼ فى أف الفتحة  - ىسا صػت صامت مجيػرتاالرفات فكم
نرف مغمق، كاتفاقيسا  - مفتػح، كالكدخة صػت كسصى - صػت مشخفس

فى السخخج كىػ الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، كتع ححؼ الكاؼ 
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، كىحه التغيخات أدت إلى تغيخ نػع لمتخؽيف /yâmakخخ كمسة /آمغ 
+  meمقصع متػسط + مقصع قريخ( إلى /(/ yâ + makالسقاشع مغ /

jâ مقصعيغ قريخيغ(، كبالتالى حجث تغيخ فى عجد األصػات مغ( /٘ 
 ٓأصػات، كلع تتغيخ الجاللة ٗأصػات إلى 
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    / :v/ بالرؽت الرامن الؽاو /wإبدال شبه الرائن الؽاو / -
 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة :

 سينه كينه ا  د  ب  نمى اندوختھېچ  ◙
 دل مھ   نمى و زيدھېچ    
 نمى آوردكس دستى به سو  كس ھېچ    

 (ٙ٘ٔ)0  كس نمى خنديدېڎكس د   و  دھېچ    
 الترجسة : 

 لع يحتزغ الرجر حقجًا أبجاً 
 لع يحب القمب أبجاً 

 اآلخخمصمقًا يجًا تجاه  زلع يػجو شخ
 آخخ  زٍ قط فى كجو شخ لع يزحظ شخز
/ بسعشى âvardan?// مغ السرجر آكردف nami ?âvardالفعل نسى آكرد /

 /، أما فى الفارسية الحالية wurtanâالتػجيو كانت فى البيمػية / - االحزار
/va(o)rdanâ?/ٓ(ٔ٘ٚ)  

 - /، فػػاألكلى صػػػت شػػبو صػػائتv/ ة/ بػػجلت بػػالػاك الرػػامتwنجػػج أف الػػػاك/
 -يػػػػػػ صػػػػػػت صػػػػػامت احتكػػػػػاكىفف، أمػػػػػا الثانيػػػػػة امجيػػػػػػر، كمخخجػػػػػو الذػػػػػفت

ى الرػػفات فػػتقػػارب  لػجػػػدمجيػػػر، كمخخجػػو الذػػفة الدػػفمى كاألسػػشاف العميػػا، 
بعجه صػت حجث اإلبجاؿ الحى أدى إلى السساثمة نتيجة كجػد ك كليذ السخخج 

صائت شػيل الػاك، فبليجػز تجاكر صػت صائت لرػت شبو صائت، فػتع 
/، كىػػ صػائت uجؿ الرائت الصػيل الػػاك/أب/، حيث vم // باwإبجاؿ الػاك /

مغمق، كمخخجػو الجػدء الخمفػى مػغ المدػاف كالحشػظ  - مختفع - خمفى - مجيػر
مفتػح،  - مشخفس - أمامى - / كىػ صائت مجيػرaالميغ بالرائت الفتحة /

كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، أك بالزػسة كىػػ صػائت 
نرف مغمق، كمخخجػو مػؤخخة المدػاف مػع الحشػظ  - كسصى - خمفى - مجيػر
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المػػػػيغ مسػػػػػا حػػػػػجث مجاندػػػػػة صػػػػػػتية بػػػػػيغ األصػػػػػػات، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى إبػػػػػجاؿ 
ميسػػػػس، كمخخجػػػو شػػػػخؼ  - نفجػػػارى االرػػػامت التػػػاء كىػػػػ صػػػػت صػػػػامت 

مجيػػر،  -نفجػارى ااألسشاف العميػا كالمثػو بالػجاؿ كىػػ صػػت صػامت المداف ك 
كمخخجػػو شػػخؼ المدػػاف كاألسػػشاف العميػػا كالمثػػو بدػػبب التقػػارب فػػى الرػػفات، 

خ لػػػع يحػػػجث تغيػػػخ فػػػى السقػػػاشع، أك بشيػػػة يػػػتفػػػاؽ فػػػى السخػػػخج، كىػػػحا التغاالك 
      ٓخ داللى، كقج كخرت "آكرد" أربع مخات فى السشطػمةيالكمسة، أك تغ

كمسات،  ٙشباه الرػائت بالرػامت فى السشطػمو إلى ألػحع أنو بمغ إبجاؿ 
كيػجج كمسة كاحجة لع يصبق عمييا ضاىخة اإلبجاؿ فى السشطػمة، كلكغ تع 

  ٓفى ىحا البحثعمييا  تصبيق ىحه الطاىخة
كيتزح مساسبق أف ندبة ضاىخة اإلبجاؿ فى السشطػمة كبيخة، حيث تمجأ المغة 

ه الطاىخة لمتحػؿ عغ الريغة األصمية عشجما يحجث فييا الفارسية إلى ىح
ثقل، كيكػف ىشاؾ جيج عزمى أثشاء الشصق بيا، فالريغة التى حجث فييا 
إبجاؿ أسيل نصقًا، فالمغة تدعى دكمًا كراء صيغة صخؼية أكثخ خفة كاندجامًا 

 ٓبيغ أصػاتيا
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 0وفيسا یمى شكل تؽضيحى یبيؼ ندبة اإلبدال فى السشعؽمة
 

 اإلجسالي
اإلبدال بيؼ 
 الرؽامن

إبدال الرؽائن 
 بالرؽامن

إبدال أشبا  
 الرؽائن بالرؽامن

الشدبة 
 السئؽية

235 
ٕٔٗ ٔ٘ ٙ 

100% 
ٜٔ% ٙ% ٖ% 

 

 
 ظاهرة اإلبدال
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 ردش واكممه همما/گ - تحممؽل واكممه / ablaut -apophonyاإلعممالل " -2
 مرؽتها " : 

الحى يمحق ببشية الكمسة،  يعج اإلعبلؿ ضخبًا مغ ضخكب التغيخ الرػتى
، كىحا  phonological-  morpho  الرػتية / - كإحجى ضػاىخ الرخؼ

 (ٛ٘ٔ)ٓالتغيخ الحى يصخأ عمى بشاء الكمسة يكػف نتيجة لػجػد أصػات العمة
 اإلعالل لغًة : 

العمػػػػػػػػػة: السػػػػػػػػػخض، كاعتػػػػػػػػػل أى مػػػػػػػػػخض فيػػػػػػػػػػ عميػػػػػػػػػل، أى معشػػػػػػػػػاه السػػػػػػػػػخض 
 (ٜ٘ٔ)ٓكالزعف

 اإلعالل اصطالحًا : 
ى( مغ تغييخات، كيكػف إما بالقمب،  - ا - ماتتعخض لو أصػات العمة )ك ىػ

 ( ٓٙٔ)ٓأك التدكيغ)الشقل(، أك الححؼ

كسبب اإلعبلؿ ىػ شمب التخؽيف أى تيديخ الشصق بالكمسة التى حجث فييا 
التغييخ، فحخكؼ العمة ليدت ثقيمة فى نصقيا، كلكغ اجتساعيا فى صيغة 

حا الثقل، كاإلعبلؿ ىػ الصخيق لمتخمز مغ صخؼية كاحجة ىػ الحى يدبب ى
 (ٔٙٔ)ٓىحا الثقل

 أشكال اإلعالل : -
 اإلعالل بالقمب :  -أ 

تغييخ كاكو ىا "يدسى  /vowels shiftاإلبجاؿ فى الرػائت أك إبجاؿ العمل "
ف، معشى صخفى ىػ تحػيل حخؼ عمة إلى حخؼ ااإلعبلؿ بالقمب، كلو معشي

أخخ مغ حخكؼ العمة لدبب بشيػى صخفى، كالسعشى الثانى ىػ السعشى 
الرػتى كىػ ماتتعخض لو أصػات العمة مغ تغييخات بحمػؿ بعزيا محل 

 (ٕٙٔ)ٓبعسال

 ٓندجاـ الرػتى فى بشية الكمسةالفسغ خبلؿ القمب تتحقق الخفة كا
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عجـ التجانذ بيغ أصػات العمة عشج اجتساعيا كسبب اإلعبلؿ بالقمب ىػ 
فى كمسة كاحجة، أك عجـ اندجاميا مع صػائت قريخة ليدت مجاندة ليا، 
مسا يدبب تشافخًا كثقبًل فى أثشاء الشصق بيا، فيتع قمب صػت العمة حتى 
يتحقق االندجاـ الرػتى بيغ صػامت الكمسة كصػائتيا، كيكػف ىحا إما 

ا كمعشاىا األصمى أك بتغيخ السعشى كقج يكػف ذلظ باحتفاظ الكمسة بجاللتي
كميًا، كىحا مايدسى بالتشاكب بيغ أصػات العمة، كىى ضاىخة التخمػ مشيا لغة 

كثالثة بالفتح،  مغ المغات، إذ أف الكمسة قج تخد مخة بالزع، كأخخى بالكدخ،
 ( ٖٙٔ)ٓكىحا إما أف يؤثخ ذلظ فى السعشى أك يتغيخ السعشى كمياً 

بالقمب مسكغ أف يحجث بيغ الرػائت البديصة سػاء أكانت شػيمة  اإلعبلؿك 
شباه أأك قريخة، أك بيغ الرػائت السخكبة، أك بيغ الرػائت البديصة ك 

الرػائت، أك بيغ الرػائت البديصة كالسخكبة، أك بيغ الرػامت كالرػائت، 
  ٓكؼيسايمى تػضيح لحلظ

 اإلعالل بالقمب فى الرؽائن الطؽيمة :  -1
 / : âاأللف /◄

ىػ صػت صائت جػفى ىػائى، يستج بو الشفذ مغ الجػؼ إلى الذفتيغ 
كػف ياأللف دكف باقى حخكؼ العمة الصػت دكف أف يعتخضو عائق، ك 

عغ الػاك أك عغ الياء، كسا أنو  اً كػف مشقمبيإما أف  ػأصبًل فى الكمسة، كى
 (ٗٙٔ)ٓقع فى مشترفيا، أك آخخىايقع أكؿ الكمسة، كإنسا يال
 / : u/ اً / واو âقمب األلف / -

األلف كالػاك ىسا صػتاف صائتاف متقارباف فى الرفات فكبلىسا مجيػر 
رػت فمفتػح، أما الػاك  -خمفى، كمختمفاف فى أف األلف صػت مشخفس 

مغمق، كمتفقاف فى السخخج، كىػ مؤخخة المداف كالحشظ الميغ، كىحا  -مختفع 
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فى  بذكل متداكى كاضحيغغ يفكبل الرػتاالتفاؽ يؤدى إلى اإلبجاؿ بيشيسا، 
 ٓالدسع

كيبجؿ الرػت الرائت الصػيل األلف بالػاك عشجما يتقجـ الرػامت األنؽية 
خيخة يبلحع نساذج مغ قمب الرػائت فى لغة ألالشػف كالسيع، ففى العرػر ا

/" فى أكثخ الكمسات عمى nâالحجيث العادى مغ ضسشيا قج استخجمت "اف/
 (٘ٙٔ)ٓ/unشكل /

ثاؿ ذلظ كمسة "آسساف" التى كردت فى أكثخ مغ مػضع فى السشطػمة، كم
 : فى إحجى ىحه السػاضع يقػؿ الذاعخحيث 

  ب  ك د ، آسمانس  به سو  نڎه س آپ  ◙
   ك د:ېڎ  دڎفتا  ڎدھنڎى به آ    
 ن صبح، ا  سح  بد ود !پسې" د ود، ا  وا    

 ( ٙٙٔ)ٓكه با آ ش تو  ا اين آخ ين ديدا  خواھد بود    

 الترجسة :
 الدساء صػبحيشئح رفع الخأس 

 :  كقاؿ ثانيًة بشغسة أخخى 
 أييا الدحخ ! اً سبلمَا أييا الربح األخيخ، سبلم

 آرشمع سيكػف ىحا لقاءؾ األخيخ 
/، كىػ صػت nلحقيا صػت الشػف / "?smân âألف األلف فى "آسساف/

مجيػر، كمخخجو شخؼ المداف كاألسشاف العميا،  - أنفى - صامت متػسط
ث العادى تبجؿ األلف فى "آسساف" بالػاك لمتقارب فى الرفات يففى لغة الحج

لقمب كلع يشتج عغ ىحا ا ،"?smunâكاالتفاؽ فى السخارج لتربح "آسسػف/
، كقج تكخرت ىحه تياخ فى البشية السقصعية، أك بشية الكمسة، أك دالليأى تغ
 ٓخات فى السشطػمةم ٙالكمسة 
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لػػػغ يبلحػػػع ىػػػحا القمػػػب فػػػى الػػػبعس اآلخػػػخ مػػػغ كمسػػػات المغػػػة الفارسػػػية مػػػغ 
سػػػػػساء الخاصػػػػػة، مثػػػػػل: دىػػػػػاف ألضػػػػػسشيا عبلمػػػػػة الجسػػػػػع "اف"، كالعشػػػػػاكيغ، ا

/dahân فع، مخداف/ -/ بسعشى فاهmardân/ بسعشػى رجػاؿ، زنػاف /zanân /
/ بسعشػػى farzâne/ بسعشػػى فخاشػػة، فخزانػػو /parvâneركانػػو /پبسعشػػى ندػػاء، 

 (ٚٙٔ)ٓ/rezâxânعاقل، رضاخاف / - حكيع

"، حيث mâخ أيزًا فى "اـ/ي/ بعج األلف يحجث تغmأما إذا جاءت السيع /
  (ٛٙٔ)ٓ" فى بعس الكمسات الفارسيةumتطيخ عمى شكل "كـ/

سصح، فالسيع صػت  - " بسعشى سقفbum/بػـ" ←"bâmباـ/مثل: "
 ٓأنفى، كمخخجو الذفة العميا كالذفة الدفمى - مجيػر - صامت متػسط

 مثل أيزَا كمسة "كجاـ" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ:
 س ود بى كالمى، با ؼمى جانكاه ، ◙
 ن ب ھمى شد با نسيم صبحدم ھم اه چشماز    
 نؽمه مى  يزد ، كدامين   

 (  ٜٙٔ)0آيا مى تواند ساختھنڌ آ كدام   

 الترجسة : 
 تخنيسة بجكف كبلـ مع حدف مؤلع

 لشديع الرباح اً راحبكاف يخخج مغ األعيغ م
 ، دؼأى تخنيسة تع

 أى لحغ يسكغ صشعو ؟ 
"، kodâm"، ك"كػػجاـ/kodâminألف السػػيع تمحػػق األلػػف فػػى كمستػػى "كػػجاميغ/

 "،koduminفػػػػػػػػػػاأللف تقمػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػاك لتكػػػػػػػػػػػف الكمستػػػػػػػػػػيغ "كػػػػػػػػػػجكميغ/
/ /، كىػػػػػ o/ آخػػػػخه ضػػػػسة /koاألكؿ/"، فػػػػشبلحع أف السقصػػػػع kodumك"كػػػػجـك

نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف  -كسصى - صػت صائت مجيػر خمفى
/، ىػػػػ صػػػػت صػػػائت dâمػػػع الحشػػػظ المػػػيغ، أمػػػا األلػػػف فػػػى السقصػػػع الثػػػانى/
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مفتػػػػػح، كمخخجػػػػو الجػػػػدء األمػػػػامى مػػػػغ المدػػػػاف  -مػػػػشخفس - مجيػػػػػر أمػػػػامى
كالرػفات ماعػجا كالحشظ الرمب، أى أف الزسة كاأللف مختمفاف فى السخػخج 

/ الػػحى uأنيسػػا صػػائتاف مجيػػػراف، مسػػا سػػاعج عمػػى أف يبػػجؿ األلػػف بػػالػاك /
يتفق مع الزسة فى جسيػع الرػفات كالسخػخج، كىػحا حقػق السجاندػة الرػػتية 

  ٓبيغ األصػات
، كىحا التغيخ مغ السحتسل أف اً " محجكد ججum" إلى "كـ/mâإف قمب "اـ/

 (ٓٚٔ)ٓالػاحج أك السقصعيغ يحجث فقط فى بعس الكمسات ذات السقصع

كسا يبلحع فى السثاؿ أنو يسكغ أف يحجث ىحا التغيخ فى كمسة ذات ثبلثة 
+   kodumin ←minكجكميغ  ←kodâmin مقاشع كسا فى كجاميغ/

du  +ko )مقصع متػسط + مقصع قريخ + مقصع قريخ(ٓ 
األلف فى كل كمسة صػتى الشػف أك  محقكمسة ي ٗٓٔكقج كرد فى السشطػمة 

   ٓة العاميةغ"، كيتحقق ذلظ فى الماً السيع، لحلظ مغ السسكغ قمب األلف "كاك 
 / : i/ ياء /âقمب األلف/ -

األلف كالياء ىسا صػتاف مجيػراف رخػاف مغ أصػات الميغ، فالعبلقة 
 الرػتية بيشيسا قػية لكغ االختبلؼ بيشيسا أف األلف صػت صائت مجيػر

مفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ، أما الياء  - مشخفس - خمفى -
مغمق، كمخخجو الجدء األمامى  - مختفع - أمامى - صػت صائت مجيػر

مغ المداف كالحشظ الرمب، كبالخغع مغ االختبلفات إال أف حجث القمب بيغ 
 ٓالرػتيغ لتحقيق السجاندة الرػتية بيغ األصػات

ياء عشج تحػيل مػاد بعس األفعاؿ مغ مادة الساضى كيحجث قمب األلف 
/، ايدتاد oftid?افتيج / ←/ oftâd?/إلى مادة السزارع مثل: افتاد

/?istâd/ ← / ايدتيج?istid/ٓ (ٔٚٔ)  

 كقج كرد الفعل "افتاد" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ: 
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 خ وشان شد ؛ ◙
 ؛  افتادبه موج    
 ون صدؾچ فت وم د  بڎب ش    
 از سينه بي ون داد   

 ( ٕٚٔ)000منم آ ش    

 الترجسة : 
 عبل الرياح

 كحجث اضصخاب
 كخخج رجل مغ الرجر مثل الرجؼ

 ، قائبًل:نيى االضصخابأك 
 أنا آرش

األلف بالياء صػت إلى السزارع سيبجؿ  و" عشج تحػلoftâd?/فالفعل "افتاد
خ فى البشية السقصعية، ي"، كقج لػحع أنو لع يحجث تغoftid?ليكػف "افتيج/

كلكغ حجث تغيخ فى الريغة الرخؼية، فتحػؿ الفعل مغ الدمغ الساضى إلى 
الدمغ السزارع مع حجكث تغيخ فى الجاللة مغ معشى ماضى "كقع" إلى 

  ٓمعشى السزارع "يقع"، كقج كردت كمسة "افتاد" مختيغ فى السشطػمة
 / :uالؽاو / ◄

 صػػتكالحػخؼ عمػى حػج سػػاء، كىػػ ىػ صػت معتل يقع فى االسػع كالفعػل 
ىػػػػائى، ألنػػػو يخػػػخج مػػػغ الجػػػػؼ مباشػػػخة حيػػػث يستػػػج اليػػػػاء السشصمػػػق  ىجػػػػف

 ( ٖٚٔ)ٓبالرػت مغ الجػؼ إلى الفع دكف عائق

 / :i/ ياء /uقمب الؽاو/ -
 تقمب الػاك ياء فى الحاالت التالية :

مغ  /، حيث يكػف فى تشافخ كثقل ألف الكدخةeعشجما تقع الػاك بعج كدخة/ -
نرف  - كسصى - الرػائت األمامية فيػ صػت صائت مجيػر أمامى
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/ ىػ uمغمق، مخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، أما الػاك /
مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى مغ  - مختفع - صػت صائت مجيػر خمفى

المداف كالحشظ الميغ، فمػجػد جيج عزمى كبيخ تقمب الػاك ياء لسشاسبة 
مغمق، كمخخجو  -مختفع  -قبميا، كالياء صػت صائت مجيػر أمامى  الكدخة

  ٓالجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب
 اً حجث تشافخ أإذا اجتسعت الػاك كالياء، كفى ذلظ ثقل كبيخ، كجيج عزمى، ك  -

جتسعت ياءاف، فيتع ايسكغ التخمز مشو عغ شخيق قمب الػاك ياء، ف
ندجاـ الرػتى أكثخ، كتبجؿ الزسة اليكتسل اإدغاميسا شمبًا لمتخؽيف حتى 

  ٓندجاـ الرػتىالإذا كقعت قبميسا كدخة لتتشاسب مع الياء لتحقيق الخفة كا
 /، حيث اليػجج تػافق كاندجاـâ/ كبعجىا ألف /eالػاك كدخة / سبقتإذا  -

، لحا تبجؿ الػاك بالياء ألف الياء ىى التى اً عزمي اً كجيج بلً بيشيسا، كيػجج ثق
  ٓتشاسب الكدخة

إذا تحخكت الػاك ككانت مدبػقة بالفتح كقج لحقتيا التاء، كىى زائجة عمى  -
الفعل قج أثقمتو، فكاف البج مغ التخؽيف عغ شخيق قمب الػاك ياء لسشاسبة 

، اً مفتػح - اً مشخفز - ياً أمام اً مجيػر  اً صائت اً / التى تعج صػتaالفتحة /
كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، أى أف الفتحة تتفق مع 
الياء فى السخخج كتتقارب معيا فى الرفات، كاالختبلؼ أف الياء صػت 

  ٓمغمق -مختفع 
/ اليفرل بيشيسا سػى صامت ساكغ، oإذا كقعت الػاك بعج ضسة / -

تع تخؽيفو عغ شخيق قمب الػاك ياء، فقل الجيج  اً مدتكخى بلً فأحجث ذلظ ثق
  ٓندجاـ الرػتىالالعزمى كزاد ا

إذا اجتسعت كاكاف، كفى اجتساعيسا ثقل، كمسا زاد الثقل أنيسا مدبػقتاف  -
جتسعت الػاك كالياء كفى ذلظ ثقل اغ، لحا تقمب الػاك الثانية ياء، فيبزست
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ياءاف فتع إدغاميسا، كليدداد  جتسعتافقمبت الػاك ياء لسشاسبة الياء، ف اً أيز
ندجاـ أكثخ قج قمبت الزسة قبميسا كدخة لتتشاسب كتشدجع معيسا، كيجػز الا

إال أف الكدخ  اً ندجاـ أكثخ، كيجػز أف يبقى مزسػمالكدخ األكؿ ليدداد ا
 ٓأفزل

إذا تتابعت الكدخة كالزسة فقمبت الزسة كدخة قريخة لتربح باإلضافة  -
مغ ًا شػيمة أى ياء، كقج قمبت الزسة كدخة تخمرإلى سابقتيا كدخة 

 ٓندجاـالإلى ا اً الرعػبة كندكع
يحا التتابع فى ف (األلفالفتحة الصػيمة )إذا كقعت الػاك بيغ الكدخة ك  -

سقصت الػاك كاقترخ عمى الكدخة كالفتحة، كلسا أالحخكات غيخ مدتحب، لحا 
بيشيسا كححفت تراؿ الترمت األكلى بالثانية صارت الياء نتيجة اا

 (  ٗٚٔ)ٓالفتحة

 ياء: إلى الػاك  قمبكمغ أمثمة 
كسػػػػػػػتائية أل/ فػػػػػػػى اavĕšân/، اكشػػػػػػػاف /hanizىشيػػػػػػػد/ ←/ hanuzىشػػػػػػػػز/

   (٘ٚٔ)ٓ/išân?البيمػية، أما فى الفارسية الجرية ايذاف /

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة كمسة "ششيجف"، حيث يقػؿ الذاعخ:
 ھى ،ڎاه ڎا ◙
  فتهڎزي  سقؾ اين سفالين بام ھا  مه    
 ،  شنيدنقص ه ھا  د  ھم ؼم  ا ز نم نم ھا  با ان ھا    
 ن كمان  انڎېوا ه    ڎھبى تكان    

 ( ٙٚٔ)ٓ د  كنا  بام ديدن   

 الترجسة : 
 أحيانًا ،

 سصح القسخ الحديشة أتحت ىحا الدصح الفخارى 
 السصخ ،غ رذاذ عسساع حكايات مستدجو بالحدف 



 

ر" نگی"آرش كسا 
 

1270 

 رؤية أرجػحة قػس قدح بجكف حخكة فى جانب الدصح 
 shnûtanâ" أك "اششػدف/shnûtanششػدف/ فالسرجر "ششيجف" فى البيمػية "

---- ?ashnûtanأما فى الفارسية الجرية ،" /she(a)nidan/ٓ(ٔٚٚ)  

( قج كقعت اليسدة السفتػحة فى السقصع ashnûtan?مغ السبلحع أف فى )
/، كىػ مقصع متػسط مغ صامت + صائت + ash?/ الحى قبل الػاك

/ مغ صامت tan/ فى السقصع الستػسط /tصامت، ككقعت بعج الػاك التاء /
+ صائت + صامت، فأدى ذلظ إلى ثقل فى الكمسة، ككاف البج مغ التخؽيف 

مغمق،  - مختفع - خمفى - / كىػ صػت صائت مجيػرuالػاك / قمبتف
/ كىػ صػت iكمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ إلى الياء /

مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف  - مختفع - صائت مجيػر أمامى
عج صػت صائت مجيػر ي حى/ الaالفتحة /صػت كالحشظ الرمب لسشاسبة 

 مفتػح، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ -مشخفس  -أمامى 
/ eضيفت كدخة /أالرمب، ثع ححفت اليسدة السفتػحة مغ بجاية السرجر، ك 

 ٓ/sh - š/ بعج الذيغ /aأك فتحة /
اف فى الرفات مع اختبلؼ أف تاف فى السخخج، كمتقاربتفالياء كالفتحة متفق
مفتػح، كأيزًا لسشاسبة  -مشخفس صػت مغمق كالفتحة  - الياء صػت مختفع

ذيغ الضافتيا بعج الرػت الرامت إ/ بعج she(a)nidan/ / فىeالكدخة /
/shنرف مغمق،  - ياً كسص - ياً أمام اً مجيػر  اً صائت اً /، كالكدخة تعج صػت

اف تكمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، فالياء كالكدخة متفق
/ صػت eاف أيزًا فى الرفات مع اختبلؼ أف الكدخة /تفى السخخج كمتقارب

مغمق، مسا  -/ صػت صائت مختفع iنرف مغمق، كالياء / - صائت كسصى
فى البشية  اً خات أحجثت تغيخ يأحجث مجاندو صػتية بيغ األصػات، كىحه التغ

/ )مقصع متػسط tan  + nû  +?ashالسقصعية مغ حيث نػع السقاشع فسغ /
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/ )مقصع متػسط  dan + ni +sheشػيل( إلى /+ مقصع قريخ + مقصع 
مقصع قريخ(، كنتج عغ ذلظ تغيخ فى بشية الكمسة مغ قريخ +   + مقصع

  ٓخ فى داللة الكمسةيتغحجكث أصػات دكف  ٚأصػات إلى  ٛ
 / :â/ ألف /uقمب الؽاو / -

قبميا مفتػحًا، أك إذا كقعت الػاك بيغ فتحتيغ مع ثقل  كافإذا  اً تقمب الػاك ألف
الػاك، أك تتحػؿ الػاك إلى حخكة مساثمة لمحخكة التى قبميا، أك الحخكة التى 

فتشقل حخكتيا إلى  اً تأتى بعجىا، أك عشجما تكػف الػاك متحخكة كماقبميا ساكش
 ( ٛٚٔ)ٓالداكغ الرحيح قبميا، ثع تقمب ألفاً 

فػػػػػى مػػػػػادة الساضػػػػػى لػػػػػبعس األفعػػػػػاؿ بػػػػػاأللف فػػػػػى مػػػػػادة كتبػػػػػجؿ الػػػػػػاك التػػػػػى 
 ( ٜٚٔ)ٓالسزارع

 مثاؿ ذلظ كمسة : "آزمػف" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : 
 منم آ ش ، ◙
 -ن آؼاز ك د آن م د با دشمن چنې   
 ھى م د  آزاده ،سپامنم آ ش،    
 تلختان  ا  آزمونبه تنھا تي  ت كش    

 ( ٓٛٔ)0آمادهېنڇ ا   

 الترجسة : 
 أنا آرش ،

 ىكحا بجأ ذلظ الخجل مع العجك
 أنا آرش محارب، رجل حخ
 سيسى الػحيج فى جعبتى

 أنا جاىد اآلف المتحانكع السخيخ
" بسعشػػػػػى âzmudan?/" مػػػػػغ السرػػػػػجر "آزمػػػػػػدفâzmun?فكمسػػػػػة " آزمػػػػػػف/

"، âzmud?/االمتحػػػاف، فالسرػػػجر السػػػخخع مشػػػو "آزمػػػػد - ختبػػػارالا -التجخبػػػة 
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"، فػشبلحع ىشػا أف الػػاك zmâyâ/آزمااٍ - âzmâاألصمية مشو "آزمػا/كالسادة 
 -مختفػػػع  -فػػى السرػػػجر السػػػخخع /آزمػػػػد/ ىػػػػ صػػػت صػػػائت مجيػػػػر خمفػػػى 

مغمػق، مخخجػو الجػدء الخمفػى مػغ المدػاف كالحشػظ المػيغ قػج قمػب إلػى ألػف فػػى 
 -آزمػاى/، كاأللػف ىػػ صػػت صػائت مجيػػر خمفػى  - السادة األصػمية /آزمػا

تػػػح، كمخخجػػو المدػػاف كالحشػػظ المػػيغ، كحػػجث ىػػحا القمػػب لتقػػارب مف -مػشخفس 
 -الػاك كاأللف فى الرفات مع االختبلؼ فى أف الػاك صػػت صػائت مختفػع 

مفتػػح، كمتفقػاف فػى السخػخج، فكػاف  -مغمق، كاأللف صػت صػائت مػشخفس 
سػػػػيبًل أف يحػػػػجث اإلبػػػػجاؿ بيشيسػػػػا، باإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػظ يدػػػػبق الػػػػػاك صػػػػػت 

/، فأدى ذلػظ إلػى أف cvc/، كىػ مقصع متػسط /?zâسقصع // فى الâاأللف/
/ â/ كىػػػػ مقصػػػع متػسػػػط إبػػػجلت إلػػػى ألػػػف /mudالػػػػاك التػػػى فػػػى السقصػػػع /

/ كىػػ مقصػع متػسػط أيزػًا، مسػا أحػجث ?zâلسساثمة األلف التػى فػى السقصػع/
مجاندة صػتية بيغ األصػات، كنتج عغ ىحا القمب تغيخ فى نػعية السقػاشع 

/ )مقصػع قرػيخ ?mâ + zâ)مقصعيغ متػسصيغ( إلػى // ?mud + zâمغ /
 ٘أصػػػػات إلػػػى  ٙخ فػػػى بشيػػػة الكمسػػػة مػػػغ يػػػكأيزػػػًا حػػػجث تغ+ مقصػػػع متػسػػػط(، 

أصػػػػات، كلػػػع يحػػػجث تغيػػػخ فػػػى الجاللػػػة، ؼباإلضػػػافة إلػػػى كمسػػػة "آزمػػػػف" يػجػػػج فػػػى 
 ، namâyad râh mi"،"راه مػى نسايػج/namudandamالسشطػمة الفعػل "نسػدنػجـ/

"، كالسػػػادة األصػػػمية "نسػػػا/ a)mudan - ne(oالسرػػػجر "نسػػػػدف/ ككػػػبل الفعمػػػيغ مػػػغ
namâ/أك "نسػاى "namây/كأيزػًا كمسػػة "آلػػدى ،"ludyâ?" آلااٌدن" مػغ السرػػجر /
ludanâ?/كالسادة األصمية "آال ،"lââ?/أك "آالى "?âlây"ٓ 

  / :i - îالياء / ◄
سػػػساء كاألفعػػػاؿ كالحػػػخكؼ، كىػػػػ صػػػػت ألاليػػػاء ىػػػػ صػػػػت معتػػػل يقػػػع فػػػى ا

جػػػػػفى ىػػػػػائى معتػػػػل، كيػػػػتع نصػػػػق اليػػػػاء بػػػػأف تتخػػػػح أعزػػػػاء الكػػػػبلـ الػضػػػػع 
السشاسػػب لشصػػق الكدػػخة، ثػػع يتغيػػخ ىػػحا الػضػػع حيػػث تشفػػخج الذػػفتاف كتتباعػػج، 
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كيتجو كسػط المدػاف نحػػ كسػط الحشػظ ليدػجا الصخيػق السػؤدى إلػى األنػف، ثػع 
 ( ٔٛٔ)ٓيتحبحب الػتخاف الرػتياف

مغمق، كمخخجو الجدء  - مختفع - لياء صػت صائت مجيػر أمامىفا
 ٓاألمامى مغ المداف كالحشظ الرمب

 /: â/ إلى ألف /iقمب الياء / -
يتع ىحا القمب إذا تحخكت الياء ككانت مدبػقة بفتح، فإنيا تبجؿ ألفًا لسشاسبة 

صعػبة  الفتح قبميا أك تقع الياء بيغ فتحتيغ يتجاذبانيا التأثيخ ؼيكػف ىشاؾ
فى االنتقاؿ مغ صائت إلى صائت فى الجياز الشصقى، فتقتزى الحاجة 

فتحة" مغ دكف فاصل  - كاك - الرػتية استسخار نصق الرػائت "فتحة
 ( ٕٛٔ)ٓصامت، فتقمب الػاك ألفًا لسشاسبة الفتحتيغ

 مثاؿ ذلظ كمسة "صجا" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
 آميزانش، د  سكوتى  يشخند ندشم ◙
   اه وا ك دند   
 صدا كردندكودكان از بام ھا او ا    

 (ٖٛٔ)0ماد ان او ا دعا ك دند   

 الترجسة : 
 دخخيةه فى صست مسدكج بالؤ عجاأ 

 افدحػا الصخيق
 سصحألناداه األشفاؿ مغ فػؽ ا

 ت لو األمياتيدع
" يتخكب مغ االسع "صجا" + الفعل sadâ kardandفالفعل "صجا كخدنج/

 ٓ"كخدنج"
كمسة عخبية األصل، كعشجما انتقمت إلى  "sadiفكمسة "صجا" أصميا "صجى/

 (ٗٛٔ)ٓ/se(a)dâ/ أك /sadâ/ إلى ألف فأصبحت /iالفارسية تبجلت الياء /
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صػػػػت  ى/، كىػػػaكسػػػبب القمػػػب أف اليػػػاء تحخكػػػت ككانػػػت مدػػػبػقة بالفتحػػػة /
مفتػػػػح، كمخخجػػػة الجػػػدء األمػػػامى مػػػغ  - مػػػشخفس - صػػػائت مجيػػػػر أمػػػامى

/، كىػػػػ صػػػػت âالمدػػػاف كالحشػػػظ الرػػػمب، مسػػػا تدػػػبب فػػػى قمػػػب اليػػػاء ألػػػف /
مفتػػػح، كمخخجػػو مػػؤخخة المدػػاف كالحشػػظ  - مػػشخفس - صػػائت مجيػػػر خمفػػى

ف فػػػى الرػػػفات، فكبلىسػػػا صػػػػت االمػػػيغ لسشاسػػػبة الفػػػتح، حيػػػث أنيسػػػا متقاربػػػ
األلػػف صػػػت صػػائت  مفتػػػح، كاالخػػتبلؼ فػػى أف - صػػائت مجيػػػر مػػشخفس

خمفػػػى، كالفتحػػػة صػػػػت صػػػائت أمػػػامى، فيػػػحا حقػػػق السجاندػػػة الرػػػػتية بػػػيغ 
األصػات، كلع يشتج عغ ىحا القمب تغيخ فى البشية السقصعية، أك بشية الكمسة، 

 ٓمخات ٗأك داللتيا، كقج تكخرت كمسة "صجا" فى السشطػمة 
 / :u/ واو /iقمب الياء / -
الػاك فى مادة السزارع إلى " šanidالياء فى مادة الساضى "ششيج/ قمبت

 ( ٘ٛٔ)onudšٓ"ششػد/ 

ف فى الرفات، فكبلىسا صػت اىحا القمب كاف نتيجة أف الياء كالػاك متقارب
مغمق، كاالختبلؼ فقط فى أف الياء صػت صائت  - صائت مجيػر مختفع

 ٓأمامى، أما الػاك صػت صائت خمفى
 " فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :anidan š"ششيجف/كقج كرد السرجر 

 ھى ،ڎاه ڎا ◙
  فتهڎزي  سقؾ اين سفالين بام ھا  مه    
 ،  شنيدنقص ه ھا  د  ھم ؼم  ا ز نم نم ھا  با ان ھا    
 ن كمان  انڎېوا ه    ڎھبى تكان    

  ( ٙٛٔ)0د  كنا  بام ديدن    

 (ٜٓ) قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 
مشػػػػػػػو السرػػػػػػػجر السػػػػػػػخخع سػػػػػػػيكػف  ما يذػػػػػػػتقالسرػػػػػػػجر "شػػػػػػػشيجف"عشجنبلحػػػػػػػع 
" onuš"، فقج ححفت الشػف مغ آخخه، أما السادة األصمية "شػشػ/ anidš"ششيج/
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/ كىػػػػػ صػػػػػت صػػػػائت a/، كقمبػػػػت الفتحػػػػة /u/ إلػػػػى كاك/iاليػػػػاء / قمبػػػػتفقػػػػج 
مفتػػػػح، كمخخجػػػػو الجػػػػدء األمػػػامى مػػػػغ المدػػػػاف  - مػػػػشخفس - مجيػػػػر أمػػػػامى

 - كسػصى - / كىػ صػت صائت مجيػر خمفىoضسة /كالحشظ الرمب إلى 
ًا بػػجلت اليػػاء كاك أنرػػف مغمػػق، كمخخجػػو مػػؤخخة المدػػاف مػػع الحشػػظ المػػيغ، لػػحا 

لسجاندػػة الزػػسة ألنيسػػا متفقػػاف فػػى السخػػخج كىػػػ مػػؤخخة المدػػاف مػػع الحشػػػظ 
ىسػػػا صػػػػت صػػػائت مجيػػػػر خمفػػػى مػػػع بلف فػػػى الرػػػفات فكاالمػػػيغ، كمتقاربػػػ

رػػت فنرػف مغمػق، أمػا الػػاك  - كسصىاختبلؼ أف الزسة صػت صائت 
  ٓمغمق كىحا القمب حقق السجاندة الرػتية - صائت مختفع

 اإلعالل بالقمب فى الرؽائن القريرة :  -2
 / أو الكدرة فتحة : e/ كدرة /aقمب الفتحة / -

أحيانًا تبجؿ الفتحة بالكدخة فى الػقت الحالى عشج نصق الفتحة فى بجاية 
 ( ٚٛٔ)ٓالكمسة

 رى" التى كردت فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :"پذلظ كمسة مثاؿ 
◙
  د  اين ميدان ، 
 ن ھستى سوز سامان ساز ،پېڍاب  اين   

 (   ٛٛٔ)0 وازپاز جان ببايد تا ف وننشيند از  رىپ  

 الترجسة : 
 فى ىحا السيجاف،
 بدبب ىحا الديعالسمتيبة فأنت صانع القػة 

 الصيخاف بدبب الخكحيشبغى أال ييجأ السبلؾ مغ 
/، أمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػػػػية parikرى" فػػػػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػػػػية الػسػػػػػػػػػػػيصة /"پفكمسػػػػػػػػػػة 
  (ٜٛٔ)ٓ/perriالجرية/
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/، فالفتحػػػػة صػػػػػت صػػػػائت eبػػػػجلت بالكدػػػػخة /أ/ aبلحػػػػع أف الفتحػػػػة /مػػػػغ الس
مفتػػػػح، كمخخجػػػػو الجػػػػدء األمػػػامى مػػػػغ المدػػػػاف  - مػػػػشخفس - مجيػػػػر أمػػػػامى

 - كسػصى - أمػامى - صػت صائت مجيػػر ىيفكالحشظ الرمب، أما الكدخة 
نرػػف مغمػػق، كمخخجػػو الجػػدء األمػػامى مػػغ المدػػاف كالحشػػظ الرػػمب، فدػػبب 

/ مػغ kىػ التقارب فى الرفات كاالتفاؽ فى السخخج، كحػحفت الكػاؼ / لقمبا
، كلػػػػع يحػػػػجث بدػػػبب ىػػػػحه التغيػػػػخات تغيػػػػخ فػػػػى البشيػػػػة لمتخؽيػػػػف نيايػػػة الكمسػػػػة

  ٓلتياالسقصعية، أك فى بشية الكمسة أك دال
كتبجؿ الفتحة بالكدخة أحيانًا عشج نصقيا فى كسط الكمسة، كىحا نادر 

 ( ٜٓٔ)ٓججاً 

 مثل كمسة "بايدتغ" التى كردت فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
   است ؛پېڍاه ڎاولى، آن دم كه نيكى وبد   ا  ◙
 شي ين استڌ ف و  فتن به كام م    

 ( ٜٔٔ)0اين است گیبايسته ى آزادھمان    

 الترجسة :
 فى بعس األحيافمخيخ كالذخ الحخب لكػف ت ةلكغ فى تمظ المحط

 كيكػف الغخؽ فى حشظ السػت جسيبلً 
 لحخيةا استقامة ىى هىح

/، كلكػػغ فػػى pâyastanâفكمسػػة "بايدػػتو" مػػغ السرػػجر "بايدػػتغ" فػػى البيمػيػػة/
فػػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػػة گی/ /، كأيزػػػػػػػػػًا كمسػػػػػػػػػة /آزادbâyestanالفارسػػػػػػػػػية الحاليػػػػػػػػػة /

/zâtakîhâ/ أما فى الفارسية الحالية ،/?âzâdegi/ٓ(ٜٕٔ) 
الفتحػػة كدػػخة لتقػػارب الرػػفات كاتفػػاؽ السخػػخج،  قمػػبيبلحػػع فػػى كػػبل الكمستػػيغ 

بػػجؿ الرػػامت أكأيزػػًا يػجػػج تغيػػخات أخػػخى فػػى الكمستػػيغ، ففػػى الكمسػػة األكلػػى 
نفجػػػارى، ا" لتقاربيسػػػا فػػػى الرػػػفات فكبلىسػػػا صػػػػت b" بالرػػػامت "ب/p"پ/
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الخػػبلؼ فػػى أف األكؿ ميسػػػس كالثػػانى مجيػػػر، كاتفاقيسػػا فػػى السخػػخج كلكػػغ 
كىػػػ الذػػفتيغ، كحػػحؼ ألػػف السػػج مػػغ بجايػػة الكمسػػة، كنتيجػػة لػػحلظ القمػػب حػػجث 

/ )مقصػػع متػسػػط + ?tan  + yas + pâ +âتغيػػخ فػػى بشيػػة الكمسػػة فسػػغ /
/ tan +yes   +bâمقصػػع متػسػػط + مقصػػع قرػػيخ+ مقصػػع قرػػيخ( إلػػى /

خ بشيػة يػتغ عػغ ذلػظ شػتجفمقصع متػسط + مقصع قرػيخ(، )مقصع متػسط + 
 ٓٔمقػػػاشع، كبالتػػػالى فػػػى عػػػجد األصػػػػات مػػػغ  ٖمقػػػاشع إلػػػى  ٗالكمسػػػة مػػػغ 
 تبػجلأالكمسة الثانيػة فقػج  أما خ داللى،يأصػات، كلع يحجث تغ ٛأصػات إلى 

/ نطػػػػخًا لتقاربيسػػػػا فػػػػى الرػػػػفات فكبلىسػػػػا مػػػػغ d/ بالػػػػجاؿ /tالرػػػػػامت التػػػػاء /
نفجاريػػػػة، كاالخػػػػتبلؼ ىػػػػػ أف األكؿ ميسػػػػػس كالثػػػػانى مجيػػػػػر، الاألصػػػػػات ا

بػػجلت أكاتفاقيسػػا فػػى السخػػخج كىػػػ شػػخؼ المدػػاف كاألسػػشاف العميػػا، كأيزػػًا قػػج 
لتقاربيسػػػػا فػػػػى الرػػػػفات فكبلىسػػػػا مػػػػغ األصػػػػػات /گ/ ؼ لگا/ بػػػػاkالكػػػػاؼ /

نفجاريػػة، كاالخػػتبلؼ فػػى أف األكؿ ميسػػػس كالثػػانى مجيػػػر، كاتفاقيسػػا فػػى الا
/ مػػػغ آخػػػخ hىػػػػ مػػػؤخخة المدػػػاف كالحشػػػظ المػػػيغ، كتػػػع حػػػحؼ اليػػػاء /السخػػػخج ك 
، كقج حققت ىحه التغيخات السجاندػة الرػػتية بػيغ األصػػات، لمتخؽيف الكمسة

 نػعيػػػػػػػة السقػػػػػػػاشع،  فػػػػػػػى خيػػػػػػػخات حػػػػػػػجكث تغيػػػػػػػكأيزػػػػػػػًا نػػػػػػػتج عػػػػػػػغ ىػػػػػػػحه التغ
/ )مقصػػع متػسػػط + مقصػػع قرػػيخ + مقصػػع ?kîh+ta + âz  +â فسػػغ /

/) أربػع مقػاشع قرػيخة(، ?gi +de  +zâ   +âقريخ + مقصػع قرػيخ(إلى /
أصػػػات دكف تغيػػخ  ٛأصػػػات إلػػى  ٜكأدى ذلػػظ إلػػى تغيػػخ بشيػػة الكمسػػة مػػغ 

    ٓالجاللة
/، كتكتب aأحيانًا تزاؼ فى نياية بعس الكمسات الرائت القريخ الفتحة /

/، فتشصق كدخة خؽيفة، أى أف الفتحة الػاقعة فى نياية hعمى شكل ىاء/
 (ٖٜٔ)ٓبالكدخةبجلت أالكمسة 

 مثل كمسة )آزاده( فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : 
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 منم آ ش ،  ◙
 -ن آؼاز ك د آن م د با دشمن چني   
 ،  آزادهھى م د  سپامنم آ ش،    
 به تنھا تي  ت كش آزمون تلختان  ا   

  ( ٜٗٔ)0آمادهينڇ ا   

 (ٜٔ) قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 

    (ٜ٘ٔ)ٓ/?zâdeâ/، أما فى الفا سية /âzâtaكلمة "آزاده" فى البھلوية /
بجلت ىحه الفتحة فى أقج انتيت ىحه الكمسة فى المغة البيمػية بالفتحة، ثع 

المغة الفارسية بالكدخة لتقارب الرفات كاتفاؽ السخخج، كلع يحجث تغيخ فى 
كمسة  ٖٛالبشية السقصعية، أك بشية الكمسة، أك داللتيا، كقج كرد فى السشطػمة 

 ٓث فييا قمب الفتحة كدخةحج
الكدخة فتحة لتقارب الرفات كاتفاؽ السخخج كسا فى كمسة  يتع قمبكأيزًا 

 "ميخبانى" التى كردت فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
 كلبه ا   وشن ،نڇ ، آنڇآ ◙
 ،  وب و  منٺپه و      
 ودندمڎشد      
 ( 146)0نمودندم مھربانى ها   

 الترجسة : 
 مشيخأمامى كػخ  ضيخ اآلف، اآلف

 تلفػؽ 
 فتحػا لى الباب

 كأضيخكا لى المصف
/، أما فى الفارسية mehrebuniفكمسة "ميخبانى" فى الميجة الصيخانية /

  (ٜٚٔ)ٓ/mehrabâniالجرية /
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/ كىػ صػت صائت مجيػر uبجلت الػاك /أفمػحع إبجاؿ الكدخة فتحة، ك 
مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ  - مختفع - خمفى

مفتػح،  - مشخفس - / كىػ صػت صائت مجيػر خمفىâبالرائت األلف /
كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ، كحجث اإلبجاؿ لمتقارب فى الرفات 
كاالتفاؽ فى السخخج، كمع ىحا التغيخ لع يحجث تغيخ فى البشية السقصعية، أك 

 ٓفى بشية الكمسة، أك داللتيا
كقج كرد فى السشطػمة كمسة "نو" كقج قمب فييا الكدخة فتحة، فكانت فى 

/ لمتقارب فى الرفات na/ رت فى الفارسية الحالية/ ثع صاneالبيمػية /
كاالتفاؽ فى السخخج، كلع يحجث أى تغيخ فى البشية السقصعية، أك فى بشية 

 ٓالكمسة، أك فى داللتيا
  / :o/ ضسة /eقمب الكدرة / -

/ فى بجاية الكمسات، o/ بالزسة /eأحيانًا قج يبجؿ الرػت الرائت الكدخة /
السجاكرة، حيث يبجؿ صائت برائت قخيب مشو، كىحا يحجث فى السقاشع 

فسثبًل الدابقة باء الديشة التى تدبق صيغ الساضى كالسزارع كاألمخ تشصق 
  (ٜٛٔ)ٓأحيانًا بالزسة بجاًل مغ الكدخة
 د"، حيث يقػؿ الذاعخ :"بگشامثاؿ ذلظ فى السشطػمة الفعل 

 نيايش  ا، دو زانو ب  زمين بنھاد ◙
  : دبڎشادستان ز ھم ه ھا ل  به سو  ق   

   (ٜٜٔ)ٓب آ، ا  آفتاب، ا  توشه   اميد !   

 (ٕ٘)قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 

/، bogošâd/ ضسة ليربح /begošâdد" قمبت ؼيو الكدخة /"بگشافالفعل 
ؼ، فقمبت الكدخة ضسة لتجاكر لگاكىحا القمب حجث نتيجة كجػد ضسة بعج ا

كبلىسا مقصع قريخ، لحلظ قمبت الكدخة ف/ go/ لمسقصع /beالسقصع /
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 - كسصى - / صػت صائت مجيػر أمامىeلتحقيق السساثمة، فالكدخة /
نرف مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، أما 

نرف مغمق، كمخخجو  - كسصى -/ صػت صائت مجيػر خمفى oالزسة /
تقارب الرػتيغ فى مؤخخة المداف مع الحشظ الميغ، فحجث القمب أيزًا ل

خ فى البشية السقصعية، أك فى بشية يخ أى تغيالرفات، كلع يشتج عغ ىحا التغ
  ٓالكمسة، أك فى داللتيا

  /، أو الزسة فتحة :o/ ضسة /aقمب الفتحة / -
تػػػػ" فػػػى السشطػمػػػة، حيػػػث يقػػػػؿ  - قػػػج كرد ىػػػحا القمػػػب فػػػى كمستػػػى "خػرشػػػيج

 الذاعخ :
 زمين خاموش بود وآسمان خاموش ◙
 وشڎفتا  آ ش ڎاين جھان  ا بود با  ىويڎ تو   
 خورشيد  پنجه به يال كوه ھا لؽزيد كم كم    

 (ٕٓٓ)0شيدپام آسمان چشين به    ھزا ان نيزه   ز  
 الترجسة :

 تيغتكانت األرض كالدساء صام
 لقػؿ آرش كسا كاف ليحا العالع ىاستسع

 الجباؿ جػانبعمى  اً لب الذسذ تجريجيامخ تندلقا
 اآلؼ الدياـ الحىبية فى عيغ الدساء  تنثخ 

أمػػػػػػػػا فػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػية الجريػػػػػػػػة  /،xvarshêtفكمسة"خػرشػػػػػػػػيج" فػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػة /
/xoršid/ٓ(ٕٓٔ ) 

مفتػح،  - مشخفس - لػحع قمب الفتحة كىػ صػت صائت مجيػر أمامى
الزسة كىػ صػت إلى كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب 

نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع  - كسصى - صائت مجيػر خمفى
ف فى باقى الرفات فامشيسا صػت مجيػر لكغ مختم لالحشظ الميغ، فك
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خ ي/ لتدييل الشصق، كأدى ىحا إلى حجكث تغvكالسخخج، كتع ححؼ الػاك /
أصػات،  ٚأصػات بعج ما كانت مغ  ٙفى بشية الكمسة، فرارت الكمسة مغ 

، ة الكمسةدالل فى مقاشع الكمسة، كلع يحجث تغيخ تتزحأكبعج ححؼ الػاك 
 ٓخخى حجث فييا قمب الفتحة ضسةأكمسة  ٕٔالسشطػمة فى كقج كرد 

 اً فى ضسيخ الستكمع السفخد فى صيغ الساضى، كأحيان اً كيػجج ىحا القمب أيز 
فى المغة الحالية التى ربسا تكػف  اً السزارع كتحل الزسة محل الفتحة أحيان

تػجج اليػـ فى حجيث بعس السشاشق  اً لميجات السحمية، كأيزعبلمة إحجى ا
/ / ،"baram ← boromبالببلد، مثل: "بـخ "، dâram ←dârom"داـر

فى الشدخة الخصية أحيانًا "، لكغ قج تػضع odamš ←odom š"شجـ/
  (ٕٕٓ) ٓبياتيغ الرػرتيغ الػاحجة ىحه الريغ

فػػػى  قمػػػب" تbordفػػػى مػػػادة الساضػػػى "بػػػخد/ بلً الزػػػسة فتحػػػة مػػػث قمػػػبكيػجػػػج 
ضػػػػسيخ السخاشػػػػب  اً "، كأيزػػػػmibardفتحػػػػة مثػػػػل "ميبػػػػخد/ السزػػػػارع الزػػػػسة

/، كىشػػا تكػػػف to/ يكتػػب آخػػخه بحػػخؼ الػػػاك، كلكشػػو يشصػػق ضػػسة /تااٌالسفػػخد /
عمػػى أحيانػػًا  تػػػ" /، فقػػج تكتػػب "oعبلمػػة الرػػػت الرػػائت القرػػيخ الزػػسة /

 (ٖٕٓ) ٓ"tahشكل "تو/

تػػػ" فػػى السثػػاؿ الدػػابق ذكػػخه، كلػػع يشػػتج عػػغ قمػػب الزػػسة فتحػػة  كقػػج كردت "
 ٓتغيخ فى البشية السقصعية، أك فى بشية الكمسة، أك داللتيا

  قمب الرؽائن الطؽيمة إلى صؽائن قريرة : - 3
 /: âاأللف /◄
  / :a/ فتحة /âقمب األلف / -

 تبدل األلف بالفتحة فى الحاالت التالية : 
بياء صامتة، كيدبقيا ألف تبجؿ غالبًا األلف بالرػت نتيت الكمسة اإذا  -1

 يا بالتخؽيف، مثل: ن/، كىحه الحالة يدسػ aالرائت القريخ كىػ الفتحة /
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 ←/ siyâhمدمظ، سياه / -سبيل  -/ بسعشى شخيق rahره / ←/ râhراه /
/ ?ngâhâه /نڎاواد، آ------الس -/ بمعنى األسود Siyah/ق ----سي

ڎه آ ← /?gâh âه /ڎاعندئذ، آ -بمعنى حينئذ / ?ngahâه /---نڎآ← 

/gahâ?  ٓمصمع -عا ؾ  -/ بمعنى خبي(ٕٓٗ) 
 " فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ:  نڎهآكقج كرد عمى كجو السثاؿ كمسة " 

 د !ڎنبه صبح  استين سو ◙
 د !ڎنبين سوپاڇ ن آفتاب مھ با  پنھابه    
 كه آ ش جان خود د  تي  خواھد ك د،   

   (ٕ٘ٓ)0خواھدش افكندنڎی ، بى د نگهآس پ   

 الترجسة : 
 قدسًا بالربح الرادؽ !

 قدسًا بالذسذ السختؽية، السحبة، الػرعة
 فديصمق آرش ركحو فى الديع

 سيصمقو حيشئح عمى الفػر
/  بمعنى حينئذ، sepasس /سپ" بمعنى  pas ?ângah نڎه /س آپفكلمة " 

 pasاه /نگس آ"پأصميا  ٓبعج ىحا، بعج أف، بالتالى، بالشتيجة، األخخة ثم،

?ângâh / فقج قمبت األلف ،"âكىػ صػت صائت مجيػر خمفى / - 
/ كىػ aمفتػح، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ بالفتحة / - مشخفس

مفتػح، كمخخجو الجدء األمامى  - مشخفس - صػت صائت مجيػر أمامى
الياء الرامتة لحقت األلف أف بجاؿ إلمغ المداف كالحشظ الميغ، كسبب ىحا ا

ف فى الرفات، فكبلىسا صػت اباإلضافة إلى ذلظ أف األلف كالفتحة متقارب
مفتػح، كاالختبلؼ فى أف األلف صائت خمفى،  - مشخفس - صائت مجيػر

السجاندة الرػتية بيغ األصػات، كلع أما الفتحة صائت أمامى مسا أحجث 
 ٓخ فى البشية السقصعية، أك بشية الكمسة، أك داللتيايتغأى يتدبب ىحا التغيخ 
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حػػػجىسا غالبػػػًا الرػػػائت أإذا اشػػػتسمت الكمسػػػة عمػػػى صػػػائتيغ مػػػغ األلػػػف، ف -2
 ←/ pâdâšداش/پا/، مثػػػػػل: aاألكؿ يقمػػػػػب إلػػػػػى الرػػػػػائت القرػػػػػيخ الفتحػػػػػة/

/ vâmândeة، كامانػػجه /أالسكافػػ ،الثػػػاب ،أجػػخة ،/ بسعشػػى أجػػخpadâš/داشپ
 مخىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق، ،متعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ،متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخخ بسعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى/ vâmandeكامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجه / ←

 - بسعشػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػيع /xâbanidan/ خػابشيػػػػػػػػجف ← /xâbânidanخػابانيػػػػػػػػجف/
 (ٕٙٓ)ٓقسع

 ىاف " التى كردت فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ:مگاشا مثاؿ ذلظ كمسة "
 ، هانمگاشا ◙
  ، پی ڎيه ھا، ل   اه جويانى كه مى جستند آ ش  ا به  و  ق   
  ديدند،ڎباز    
   آ ش،پيڍبى نشان از    

 (ٕٚٓ)0با كمان وت كشى بى تي    

 الترجسة :
 ، فى الميل
 األثخ الحيغ كانػا يبحثػف كيتتبعػف آرش فػؽ القسع ػ عاد متتبع

 بجكف أثخ لجدج آرش
 بقػس كجعبة بجكف سياـ

" تشررتمل علررى  mgâhšâه /مڎا" مررن " شرراmgâhânšâھرران/مڎاشررا فكلمررة "

فأصػػػػػػػػػػػبحت  /،aمسػػػػػػػػػػػا أدى إلػػػػػػػػػػػى قمػػػػػػػػػػػب األلػػػػػػػػػػػف الثانيػػػػػػػػػػػة فتحػػػػػػػػػػػة/ ألفػػػػػػػػػػػاف
أدى تقػػػػارب األلػػػػف كالفتحػػػػة فػػػػى الرػػػػفات إلػػػػى حػػػػجكث  "،mgahšâمگو/"شػػػػا

خ فػػػى البشيػػػة يػػػالسجاندػػػة الرػػػػتية بػػػيغ األصػػػػات، كلػػػع يشػػػتج عػػػغ ىػػػحا أى تغ
 ٓداللتياالسقصعية، أك بشية الكمسة، أك 

 فاف األنؽيايحجث ىحا الشػع مغ القمب فى الكمسات التى يقع فييا الرػت -3
 (ٕٛٓ)ٓ/ بعج األلفn/، ف /mف( ـ/ا)الخيذػمي
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 مثاؿ ذلظ كمسة "خامػش"، حيث يقػؿ الذاعخ فى مشطػمتو :
 ؛ڌ ت س بود وبال ھا  م  ◙
 ڌ از ب ڌ ون ب  شاخه ب چكس نمى جنبيد،    
 ؛ خاموشن ڎا  آزادسنڎ   

 ( ٜٕٓ) 0 جوشپه دشمنان ڎاخيمه    

  الترجسة:
 كاف ىشاؾ الخػؼ كأجشحة السػت ؛

 كلع يتحخؾ أحٌج مثل األكراؽ عمى الغرػف 
 ؛ ةاألحخار صامت قمعة

 ٓمعدكخ األعجاء مم  بالفػضى 
/ فتحة âساكت، قج قمبت األلف / - " بسعشى صامتxâmušكمسة "خامػش/

 سبق"، كسبب ىحا القمب ىػ أف صػت األلف xamušفأصبحت "خسػش/
الرػت األنفى السيع باإلضافة إلى ذلظ تقارب األلف كالفتحة فى الرفات، 
كلع يحجث بدبب ذلظ أى تغيخ فى البشية السقصعية، أك بشية الكمسة، أك 

كمسات أخخى  ٛمخة فى السشطػمة، كيػجج  ٘ٔداللتيا، فقج كخرت "خامػش" 
أصميا  كمسة أخخى كردت فى السشطػمة عمى ٗٔتع فييا قمب األلف فتحة، ك
  ٓدكف أف يصخأ عمييا القمب

  / :e/ كدرة /âقمب األلف / -
مفتػح، كمخخجو مؤخخة  - مشخفس - األلف صػت صائت مجيػر خمفى
 كسصى - / صػت صائت مجيػر أمامىeالمداف كالحشظ الميغ، أما الكدخة /

نرف مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، لحا فيسا  -
صػت صائت مجيػر مسا أدى إلى  مشيسا لمتقارباف فى الرفات، فك

 ٓحجكث القمب كالسجاندة الرػتية بيغ األصػات
 و " فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :مّ مثاؿ ذلظ كمسة " ق
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  س كش خاموش ، ه هاىل  قشما، ا   ◙
 ز مى ساييد ،نڎينى به تند ھا  سھم اپيشاكه    
 م انداز  ؤيايى ،چشكه ب  ايوان شب دا يد    

 (ٕٓٔ)0ين  ا به  و  شانه مى كوبيد   يه ھا   وز زپاكه سيمين    
 الترجسة : 

 أنت أيتيا القسع الستسخدة الرامتة
 كيغ الجبية بالعػاصف الخعجية السثيخة لمدياـاألنظ تح

 مذيج خيالى عمى ايػاف الميلفأنت لجيظ 
  نػر الذسذ أقجاـ الشيار الحىبية فػؽ كتفىدحق يحيث 

/، أما فى kalâو" بفتح األكؿ كفتح الثانى مذجد فى البيمػية /مّ فكمسة "ق
  (ٕٕٔ)ٓ/qolleالفارسية الجرية /

تقارب فى الرفات كليتجانذ مع الرػت مفقج قمبت األلف إلى كدخة ل
مجيػر جانبى، كمخخجو شخؼ المداف كالمثة  الرامت البلـ كىػ صػت

إبجاؿ الكاؼ بالقاؼ، كالفتحة بالزسة مسا  اً ، كلػحع أيزاً صػتيًا تجاند
أحجث السجاندة الرػتية بيغ األصػات، كلع يحجث نتيجة ليحا التغيخ أى 

  ٓتغيخ فى البشية السقصعية، أك بشية الكمسة، أك داللتيا
 ٓفى السشطػمة" أربع مخات قّموكقج كردت كمسة "

 / : uالؽاو / ◄
 / :o/ ضسة /uقمب الؽاو / -

ك" إلى الرػت الرائت القريخ اُ يقمب الرػت الرائت الصػيل الػاك " 
 (ٖٕٔ)ٓفى االصصبلح بالتخؽيف اً الزسة " ُا "، كيدسػف ىحا أيز

 مثاؿ ذلظ كمسة "افتاد" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
 خفتهپچپچ د  اوج آمد ڍمڇ كم  ◙
 ون بح   ب  آشفته ،چخلق،    
 به جوش آمد ؛   
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 خ وشان شد ؛   

 (ٕٗٔ)0 افتادبه موج    

 الترجسة : 
 بمغت السداعجة ذركتيا قميبَل، كىجأ اليسذ

 كثار الشاس
 جٍ ىائ خٍ مثل بح

 عبل الرياح
 حجث اضصخاب
" أى قمبت الػاك ضسة / oftâd?صار اآلف "افتاد "uftâd?فالفعل "اكفتاد/

عشج الشصق، كحجث القمب نتيجة التفاؽ الرػتيغ فى السخخج كىػ لمتخؽيف 
مشيسا صػت  لمؤخخة المداف مع الحشظ الميغ كتقاربيسا فى الرفات، فك

مغمق،  -صائت مجيػر خمفى مع اختبلؼ أف الػاك صػت صائت مختفع 
نرف مغمق مسا أحجث مجاندة صػتية  -كالزسة صػت صائت كسصى 
خ فى البشية السقصعية، أك بشية يذلظ أى تغ بيغ األصػات، كلع يشتج عغ

   ٓالكمسة،أك داللتيا
 u" يكتب فى جسيع األماكغ بحخؼ الػاك / toكأيزَا ضسيخ السخاشب " تػ /

- ûة لمرائت القريخ الزسة، كفى بعس األماكغ م/، كيكػف ىشا عبل
" حيث يكػف بحكع القخائغ الستعجدة عبلمة tahاألخخى يكتب عمى شكل "تو/

  (ٕ٘ٔ)ٓتو ائت القريخ الفتحة، مثل : تػ/الر

 ٗفييا الػاك ضسة، كأيزَا كرد  تكمسة أخخى قمب ٕٖكقج كرد فى السشطػمة 
، كيػجج العجيج مغ الكمسات فى السشطػمة اً فييا الزسة كاك ت كمسات قج قمب

كمسة، كىى كثيخة بالؿياس إلى الكمسات  ٕٖقمبت فييا الػاك ضسة، كعجدىا 
 ٓالرػائت الدابق ذكخىاالتى قمبت فييا 
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  / :a/ فتحة /u - ûقمب الؽاو /
مغمػػػػق،  - مختفػػػػع - ىػػػػػ صػػػػػت صػػػػائت مجيػػػػػر خمفػػػػىك يقمػػػػب صػػػػػت الػػػػػاك 

الفتحػػػة كىػػػػ صػػػػت إلػػػى كمخخجػػػو الجػػػدء الخمفػػػى مػػػغ المدػػػاف كالحشػػػظ المػػػيغ 
مفتػػػػح، كمخخجػػػو الجػػػدء األمػػػامى مػػػغ  - مػػػشخفس - صػػػائت مجيػػػػر أمػػػامى

ألنيسػػا مػػغ األصػػػات السجيػػػرة حػػجث القمػػب،  اً المدػػاف كالحشػػظ الرػػمب، فشطػػخ 
 ٓكبالتالى السجاندة الرػتية بيغ األصػات
 الجريػػػػػة الفارسػػػػػية فػػػػػى أمػػػػػا ،/uwânǰمثػػػػػل: جػػػػػػاف فػػػػػى الفارسػػػػػية الػسػػػػػيصة /

/avânǰ/ ىشػػػا تػػػع إبػػػجاؿ الػػػػاك /u صػػػائت شػيػػػل بالرػػػائت القرػػػيخ الفتحػػػة /
/a/ٓ(ٕٔٙ)  

يسا صػت صائت مجيػر، كليتجانذ صػت الفتحة مجاندة صػتية يألف كم
/ شبو الرائت السجيػر wبجؿ صػت الػاك /أمع الرػت الحى يميو 

/ كىػ صػت احتكاكى مجيػر، كمخخجو الذفة v/الرامت الػاك بالرػت 
اليجػز تجاكر صػت صائت لرػت شبو  والدفمى كاألسشاف العميا ألن

 ٓكتحقيق السجاندة الرػتية بيغ األصػات لمثقل فى الشصق، اً صائت تجشب
 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، يقػؿ الذاعخ :

 سينه كينه ا  د  ب  نمى اندوختھيچ  ◙

 دل مھ   نمى و زيدھيچ    
 نمى آورد كس دستى به سو  كس ھيچ    

 ( ٕٚٔ)0  كس نمى خنديديڎكس د   و  دھيچ    

 (ٔٛ) قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 

" مغ السرجر " آكردف" الحى كرد nami ?âvard"نسى آكرد/فالفعل السشفى 
 ٓ/?va(o)rdanâ/، أما فى الفارسية الجرية /wurtanâفى البيمػية /

/ شبو wبعج إبجاؿ الػاك / ضسةقج قمبت إلى فتحة أك / u/نبلحع أف الػاك 
/ لعجـ جػاز مجاكرة صػت vالرائت إلى الرػت الرامت السجيػر /
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بجلت الػاك فتحة لتجشب الثقل فى الشصق، أصائت لرػت شبو صائت، لحا 
خ أى تغيخ فى يكحجكث السجاندة بيغ األصػات، كلع يحجث نتيجة ليحا التغ

كمسات  ٚالبشية السقصعية، أك بشية الكمسة، أك داللتيا، كقج كرد فى السشطػمة 
 ٓفييا الػاك فتحة تأخخى قج قمب

 / :eكدرة // u - û - ôقمب الؽاو / -
 لف فػػى الرػػفات فكػػاحػػجكث مثػػل ىػػحا القمػػب نتيجػػة أف كػػبل الرػػػتيغ متقاربػػ

 - مختفػػع - مشيسػػا صػػػت مجيػػػر مػػع اخػػتبلؼ أف الػػػاك صػػػت صػػائت خمفػػى
نرػػػػػف مغمػػػػػػق، مثػػػػػػل:  -كسػػػػػػصى -مغمػػػػػق، كالكدػػػػػػخة صػػػػػػت صػػػػػػائت أمػػػػػامى

" فػػػػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػػػػية الػسػػػػػػػػػػػيصة، كتكػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػػػػية الجريػػػػػػػػػػػة pusس/"پ
  (ٕٛٔ)ٓ"pesarر/"پس

 ت" التى كردت فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :"شگفمثاؿ ذلظ أيزَا 
 جو ،پى ن خسته و ڎاكودكان، با ديد ◙
 وانى ھا پھلاز  تشگفد      
  واز ،پشعله ھا  كو ه د      

  (ٜٕٔ)0باد د  ؼوؼا    

 الترجسة :
 باحثة ، عيغ متعبة كأاألشفاؿ ب

 البصػالت العجيب مغفى 
  السػقج تتصايخ ؛لدشة نيخاف أ

  ٓكالخياح ثائخة
/، أما فى shkuft - shigiftت" فى البيمػية /"شگففالسرجر السخخع 
 (ٕٕٓ)ٓ/shegeftالفارسية الجرية /

يتزح مغ السثاؿ أف الػاك قمبت إلى كدخة لمتقارب فى الرفات، باإلضافة 
البشية السقصعية لمكمسة  تتزحأكدخة بعج الذيغ، فبحلظ  تضيفأإلى ذلظ 
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" )مقصع شػيل + مقصع geft + sheالتى تتكػف مغ مقصعيغ ىسا: "
 ٘خ فى بشية الكمسة، فالكمسة بعج أف كانت تتكػف مغ يقريخ(، مسا أحجث تغ

 ٓأصػات دكف حجكث تغيخ فى داللة الكمسة ٙأصػات صارت تتكػف مغ 
ت الػاك لتكػف فى كقج جاءت الكدخة الثانية بالخغع مغ االختبلؼ عغ صػ 

 ٓمجاندة صػتية مع الكدخة األكلى
  / :iالياء / ◄
 / :  e/ كدرة /i -  ê- îقمب الياء / -

إف الفعميغ "نسػدنجـ"، "راه مى نسايج" فى السشطػمة مغ السرجريغ "نسػدف"، 
/، أما فى الفارسية nimûtan"راه نسػدف"، فالسرجر "نسػدف" فى البيمػية /

   (ٕٕٔ)ٓ/  mudan " o- a"ne/ الجرية

 ٓفحجث القمب لتقارب الياء كالكدخة فى الرفات كاتفاقيسا فى السخخج
مغمق، كمخخجو الجدء  - مختفع - فالياء صػت صائت مجيػر أمامى

صػت صائت مجيػر  ىيفاألمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، أما الكدخة 
نرف مغمق، كمخخجو ىػ الجدء األمامى مغ المداف  - كسصى - أمامى

خ فى البشية السقصعية، أك بشية الكمسة، أك يكالحشظ الرمب، كلع يحجث أى تغ
 ٓداللتيا

 حيث يقػؿ  التى كردت فى إحجى السػاضع فى السشطػمة، كأيزَا كمسة "بو"
 الذاعخ :

 سو  كوه  اندن ؛  بهھان ڎاوسفندان  ا سح ڎ ◙
 ھمنفس با بلبالن كوھى آوا ه خواندن ؛    

 (ٕٕٕ)0ن  ا شي  دادنبچڎاد  تله افتاده آھو   
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 الترجسة : 
 الجبل كقت الدحخ ؛  صػبإخخاج الغشع 

 ـياـ الخفيق مع الببلبل الجبمية
 فى الذخاؾ ع ُخضالصغار الغدالف  كقػع

  (ٖٕٕ)ٓ/be/، أما فى الفارسية الجرية /bêhفكمسة "بو" فى البيمػية /

بلحع حجكث قمب الياء إلى كدخة التفاقيسا فى السخخج كىػ الجدء األمامى ي
مشيسا صػت صائت  لمغ المداف كالحشظ الرمب كتقاربيسا فى الرفات، فك

مغمق، أما الكدخة صػت  - مجيػر أمامى باختبلؼ أف الياء صػت مختفع
نرف مغمق، كنتيجة لحلظ حجث تغيخ فى نػعية السقصع مغ  - كسصى

تغيخ فى حجكث /، كىحا أدى إلى be/ إلى مقصع قريخ/bêhمقصع متػسط /
أصػات إلى صػتيغ، كلع يحجث تغيخ فى داللة الكمسة،  ٖبشية الكمسة مغ 

 ٓمخة ٜٖكقج تكخرت الكمسة 
كتقمب الياء فى أى مكاف فى الكمسة بالرػت الرائت القريخ كىػ الكدخة، 

 مثل:  "gir /"ڎېالياء فى مادة السزارع   تػججكأيزَا 
، حيث تبجؿ إلى كدخة فى مادة الساضى، "dar migiram م / مېڎې"د  

 (ٕٕٗ)ٓ"dar gereftرفت/گمثل: "در

يػجج،  " بسعشىdar gereftanرفتغ/گف مغ السرجر "دراكبل السادتيغ مذتقت
/ girتغيخ فى البشية السقصعية مغ/حجكث  ؼيبلحع  يبجأ، اشتعل، قاـ، شغ،
(، كلحلظ قريخ/ )مقصع شػيل + مقصع reft  +ge)مقصع متػسط( إلى /

حجث تغيخ فى بشية الكمسة مغ مقصع كاحج إلى مقصعيغ، كبالتالى فى عجد 
داللة الكمسة، فكبلىسا أصػات، كلع تتغيخ  ٙأصػات إلى  ٖاألصػات مغ 
 ٓبسعشى األخح

 نذدتغ"، حيث يقػؿ الذاعخ : -مثاؿ ذلظ فى السشطػمة كمستى " زمدتاف 
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 ن ؛ڎى پېچاؼي ت اند  بندھا  بند ◙
 بيجانڎى عشق د  بيما   دلم د   
 شد ، زمستانفصل ھا فصل    

 (ٕٕ٘)0د  شبستان شد نشستنم شد، ڎت ھا ڎلڎشصحنه      

 الترجسة : 
 الغيخة مزصخبة فى قيػد العبػدية

 عاجديأس الفى مخض  حبال
 الفرػؿ صارت فرل شتاء ؛

 ضاع مذيج البداتيغ، كصار الجمػس فى الخكاؽ
أمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػػػػػية  /zamistânفكمسػػػػػػػػػػػػة "زمدػػػػػػػػػػػػتاف" فػػػػػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػػػػػة /

ة -------------/، ككمسػػػػة "نذدػػػػتغ" فػػػػى البيمػػػػػي zemestânالجريػػػػة/
/nishastan -  nishînêt،/ / أما فى الفارسية الجريةnešastan/ٓ(ٕٕٙ ) 

لبلتفػػػػاؽ فػػػػى الرػػػػفات  اً بلحع فػػػػى كمتػػػػا الكمستػػػػيغ قمػػػػب اليػػػػاء كدػػػػخة نطػػػػخ يؼػػػػ
خ فػػػػى البشيػػػػة السقصعيػػػػة، أك بشيػػػػة الكمسػػػػة، أك يػػػػكالسخػػػػارج، كلػػػػع يحػػػػجث أى تغ

 ٓكمسة ٕٗداللتيا، كقج كردت أمثمة مغ ىحا القمب فى السشطػمة عجدىا 
  / :oضسة // i - îقمب الياء / -
مػغ اليػػاء كالزػسة صػػت صػػائت مجيػػر، كلكػغ االخػػتبلؼ فػى أف اليػػاء  لكػ

مغمػق، كمخخجػو الجػدء األمػامى مػغ  - مختفػع - صػت صائت مجيػر أمػامى
 - صػػػػت صػػػائت مجيػػػػر خمفػػػى ىيػػػفالمدػػػاف كالحشػػػظ الرػػػمب، أمػػػا الزػػػسة 

نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع الحشػظ المػيغ، ؼبػالخغع مػغ  - كسصى
االخػػػتبلؼ بيشيسػػػا فػػػى السخػػػخج كمعطػػػع الرػػػفات إال أنػػػو أمكػػػغ قمػػػب أحػػػجىسا 

 ( ٕٕٚ)ٓلآلخخ

  



 

ر" نگی"آرش كسا 
 

1292 

 فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :ک" مثاؿ ذلظ كمسة "ناز
 ھم به دست ما شكست ما ب انديشند  ◙
 انديشانشان، بى ش مک ناز   
 -م چش وزبھى د   رگدكه مباداشان  -   

 (ٕٕٛ)0يافتند آخ  فسونى  ا كه مى جستند   

 الترجسة :
 أف بأيجيشا ىديستشا اً أيز عتقجكف ىع ي

 بجكف حياء ؾيقةأفكارىع ر 
 الدعادة فى أعيشيع اً فمتكغ أيز

 الحيل التى كانػا يبحثػف عشيا اً حيث كججكا أخيخ 
/، أمػػػػػػػػا فػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػية nâzuk أك nâzîkفػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػة/ک" "نػػػػػػػػاز فكمسػػػػػػػػة

/nâzok/ٓ(ٕٕٜ ) 

مغ الياء  لكسا يتزح مغ السثاؿ أف الياء أك الػاك قج قمبت ضسة ألف ك
مغ األصػات السجيػرة، كالػاك متقاربة مع  اكالػاك يتفقاف مع الزسة فى أنيس

الزسة فى الرفات كمتفقة معيا فى السخارج مسا أحجث مجاندة صػتية 
ث نتيجة ليحا القمب أى تغيخ فى البشية السقصعية، أك األصػات، كلع يحج بيغ

كمسات أخخى  ٜفى بشية الكمسة، أك فى داللتيا، كقج كرد فى السشطػمة أيزَا 
 ٓتع فييا قمب الياء كدخة

 / :a/ فتحة /i - îالياء / قمب -
مشيسػػا صػػػت صػػائت  لتقمػػب اليػػاء فتحػػة لتقاربيسػػا فػػى بعػػس الرػػفات، فكػػ

مغمػػق، كالفتحػػة  - مجيػػػر أمػػامى مػػع اخػػتبلؼ أف اليػػاء صػػػت صػػائت مختفػػع
مفتػػػح، كاتفاقيسػػا فػػى السخػػخج كىػػػ الجػػدء األمػػامى  - صػػػت صػػائت مػػشخفس

 ٓمغ المداف كالحشظ الميغ مسا يحقق السجاندة الرػتية بيغ األصػات
 : التى كردت فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخنگ" مثل كمسة "در
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 دم شد به لب، خاموشېڇ آو د و نگدر ◙
 نفس د  سينه ھا بيتاب مى زد جوش   
 ،ڌ م م پېشز    
  ه مى آيدچھن ب  سھمڎېنقابى    

 ( ٖٕٓ)000م ھ اس افكن،ڎابه ھ     

 الترجسة : 
 لحطة ةتسيل كصستت الذفا

 غزبت الخكح فى الرجكر الزجخة
  أمامىالسػت 
 عمى الػجو اً مخيف اً يذج نقاب

 خصػة يبث الخػؼ فى كل
/، أمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػػػػية الجريػػػػػػػػػػػة dirangفػػػػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػػػػة/ نگ"فكمسػػػػػػػػػػػة"در

/da(e)rang/ٓ(ٕٖٔ)  
نبلحػػػػع أف اليػػػػاء قمبػػػػت إلػػػػى فتحػػػػة أك كدػػػػخة، فيػػػػحه األصػػػػػات متقاربػػػػة فػػػػى 
الرػػػػفات كمتفقػػػػة فػػػػى السخػػػػارج، مسػػػػا سػػػػاعج عمػػػػى حػػػػجكث القمػػػػب كالسجاندػػػػة 

القمػػػػب أى تغيػػػػخ فػػػػى البشيػػػػة الرػػػػػتية بػػػػيغ األصػػػػػات، كلػػػػع يشػػػػتج عػػػػغ ىػػػػحا 
السقصعية، أك فى بشية الكمسة، أك داللتيا، باإلضافة إلى ىحه الكمسة يػجج فػى 

 ٓالسشطػمة أربع كمسات أخخى حجث فييا ىحا الشػع مغ القمب
كمسة أخخى حجث فييا قمب الياء إلى  ٕٓكبرفة عامة قج كرد فى السشطػمة 

  ٓكدخة، أك ضسة، أك فتحة
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 قمب الرؽائن القريرة صؽائن طؽيمة : -4
  / :âلف /أ/ aالفتحة / قمب -

كثيخ مغ الكمسات الفارسية التى تطيخ برػت صائت قريخ كىػ الفتحة 
 فى ذلظ كيتحقق ،/â - āصػت صائت شػيل كىػ األلف/ اًل مشويأتى بج
  (ٕٖٕ)ٓلو قخيب برائت صائت يبجؿ حيث السجاكرة السقاشع

 السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :مثاؿ ذلظ فى 
 تڎش ا د   ماهو آفتاب ◙
 ذشتبڎ سال ھا   

 (ٖٖٕ)0سال ھا و باز   

 الترجسة :
  الذسذ كالقسخفى دكراف 
 مخت سشػات

 سشػات كسشػات أخخى 
فسػغ  /?ftâbâ/، أمػا فػى الفارسػية الجريػة /aftâpفكمسة "آفتاب" فى البيمػية /
السفتػحة قمبت إلى ألػف مػج، كلػع يشػتج عػغ ىػحا الػاضح أف الفتحة أى اليسدة 

 ٓالقمب أى تغيخ فى البشية السقصعية، أك بشاء الكمسة، أك الجاللة
"، ثػع mawnghنگ/ كسػتا كالفارسػية القجيسػة "مػاألأما كمسة "ماه" كردت فػى ا
فػػػػػػػى الفارسػػػػػػػية الجريػػػػػػػة  اً /، كأيزػػػػػػػmâh - mâhakانتقمػػػػػػػت إلػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػة /

/mâh/ٓ(ٕٖٗ) 
/، كنػتج عػغ ىػحا wnghححؼ حػخكؼ مػغ الكمسػة، كىػحه الحػخكؼ/لػحع أنو 

/ mâhak/أك / كىػػى مقصػػع كاحػػج نػعػػو متػسػػط، mâhالحػػحؼ كجػػػد كمسػػة /
/ )مقصػػع متػسػػط + مقصػػع قرػػيخ(، كأدى hak  +mâتتكػػػف مػػغ مقصعػػيغ /
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أصػات  ٘أك  ٖأصػات إلى  ٙأف بشية  الكمسة حجث فييا تغيخ مغ إلى ىحا 
 ٓخ الجاللةيدكف تغ
/ لتقاربيسا فى الرفات، â/ قمبت إلى ألف /aمسا سبق أف الفتحة / يتزح

مفتػح مع اختبلؼ أف الفتحة  - مشخفس - مشيسا صػت صائت مجيػر لفك
صػت صائت أمامى كاأللف صػت صائت خمفى، مسا أحجث مجاندة 

كمسات أخخى فى  ٚباإلضافة إلى ىحه الكمسة يػجج  ،صػتية بيغ األصػات
 ٓىحا الشػع مغ القمب السشطػمة حجث فييا

 / :î/ ياء /aقمب الفتحة / -
 لكيحجث ىحا الشػع مغ القمب نتيجة لتقارب الرػتيغ فى الرفات، فك -

مشيسا صػت صائت مجيػر أمامى، كاالختبلؼ فى أف الفتحة صػت 
مغمق، كمتفقيغ  -مفتػح، أما الياء صػت صائت مختفع  - صائت مشخفس

فى السخخج كىػ الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، لحا حجث ىحا 
  ٓالقمب كتحققت السجاندة الرػتية بيغ األصػات

 يقػؿ الذاعخ :حيث مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، 
 ل، ا   وييده آزاده،جنڎ ◙
 بى د يػ افكنده  و  كوه ھا دامن،   
 ن تو جاويد ،نڎشتاب  س  ا آشيان ها   

 ( ٖٕ٘)ٓھا د  سايبان ھا  تو جوشنده،چشمه    

 (ٕٚ)قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 
أما فى الفارسية  /،?shayamaâ - shayanaâفكمسة "آشياف" فى البيمػية /

  (ٖٕٙ)ٓ/?šiyanāالجرية /

السخخج، فشبلحع أف الفتحة قمبت إلى ياء لتقاربيسا فى الرفات كاتفاقيسا فى 
، كىػ ا/ الحى يدبقيšبيشيا كبيغ صػت الذيغ/ ياً صػت اً مسا أحجث تجاند
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صػت احتكاكى ميسػس، كمخخجو شخؼ المداف كالمثة، كصػت الياء الحى 
  ٓيميو ىػ صػت شبو حخكة مجيػر، كمخخجو مقجمة المداف كالحشظ الرمب

/ إلى صػت أخخ aكىحا القمب يحجث مغ خبلؿ انحخاؼ صػت الفتحة /
كنتج  /،iكىكحا حتى يرل إلى صػت الياء /ٓٓٓخيب مشو، كىحا إلى ثالثق

خ فى البشية السقصعية بححؼ الفتحة مغ أخخ الكمسة، فرارت يعغ ذلظ تغ
/ ?yan +iš  +â/ أى أربع مقاشع إلى /?na  + ya + sha +âمغ /

)مقصع متػسط + مقصعيغ قريخيغ(، كىحا أدى إلى حجكث تغيخ فى بشية 
أصػات مع عجـ  ٚأصػات إلى  ٛمقاشع إلى مقصعيغ، كمغ  ٗالكمسة مغ 

 ٓحجكث تغيخ فى داللة الكمسة
 / : i/ ياء /eقمب الكدرة / -

/ فى الكمسة الفارسية إلى الرػت eأحيانَا يقمب الرػت الرائت الكدخة /
 (ٖٕٚ)ٓ/iالرائت الصػيل الياء /

فى جحر  كيحجث القمب ىحا فى جحكر األفعاؿ يعشى الرائت الكدخة الحى
 الساضى يبجؿ فى جحر السزارع بالياء، مثاؿ ذلظ :

الديصخة السرجر السخخع مشو  -" يعشى األخح gereftanرفتغ/"گالسرجر 
الحظ ي"، فgird د/" ← "ڎېgir /"ڎې"، أما المادة األصلية gereftرفت/ "گ

كسبب ىحا  ياء فى السادة األصمية، قمبتالكدخة فى السرجر السخخع ھنا أن 
مشيسا صػت صائت أمامى  لف فى الرفات، فكاالقمب أف الرػتيغ متقارب

نرف مغمق، أما الياء  - مع اختبلؼ أف الكدخة صػت صائت كسصى
ف فى السخخج كىػ الجدء األمامى مغ امغمق، كمتفق - رػت صائت مختفعف

المداف كالحشظ الرمب، كقج نتج عغ ىحا القمب مجاندة صػتية بيغ 
 ٓاألصػات
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 ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :مثاؿ 
 رمگېمى دلم  ا د ميان دست  ◙
 ،چنڌ و مى افشا مش د     
   از خون  ا ؛پ  از كين پدل، اين جام    

   (ٖٕٛ)0ھنڌآخشم دل، اين بيتاب    
 الترجسة : 

 قمبى بيغ يجىخح أس
 تىفى ؾبز وغصسأضك 
 الجـك ، حقجلقمب ىػ كأس مم  بالفا
 الغزب السخيخك ، عفالقمب ىػ الزك 

 "، والمصد gir /"ڎې" ھو من مادة المضا ع migiram م/ڎېفالفعل "مى 
خ فى البشية السقصعية يفشتج عغ ىحا القمب تغ"، gereftرفت /"گالسخخع 

/ )مقصع شػيل + مقصع قريخ( إلى مقصع reft  +ge/ لمكمسة مغ مقصعيغ
الكمسة مغ مقصعيغ خ فى بشية يحجث نتيجة لحلظ تغك /، girكاحج متػسط /

خ فى يأصػات، كلع يحجث أى تغ ٖأصػات إلى  ٙإلى مقصع كاحج، كمغ 
أخخى حجث فييا ىحا الشػع مغ  كمسات ٘داللة الكمسة، كقج كرد فى السشطػمة 

   ٓالقمب
 / :u - û/ واو /oقمب الزسة / -

مشيسا صػت صائت مجيػر  لف فى الرفات، فكافكبل الرػتيغ متقارب
نرف مغمق،  - / صػت صائت كسصىoخمفى مع اختبلؼ أف الزسة /

مغمق، كمتفقاف فى السخخج كىػ مؤخخة  - / صػت صائت مختفعuكالػاك /
  ٓالمداف مع الحشظ الميغ، فيحا أدى إلى حجكث القمب بيشيسا
  مثاؿ ذلظ كمسة "ركز" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :

  يشان داشتپبس داستانھا  ب زبان ◙ 
 ؛سنڌ ون چس د وسيه ڎی زند   
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 بدنامى، روز   

 (ٜٖٕ)0ننڌ  ڎا وز   

 الترجسة :
 كثيخةلدغ حكايات متبعثخة ألكاف عمى ا

 الحياة باردة كسػداء مثل الحجخ
 يـػ العار

 الخدى  زمغ
  (ٕٓٗ)ٓ/ruz/، أما فى الفارسية الجرية /ročفكمسة "ركز" فى البيمػية /

/ كىػ صػت č - chبجؿ /أ/، ك u/ قمبت إلى كاك /oأف الزسة / تبيغ
/ zصامت احتكاكى مجيػر، كمخخجو مقجمة المداف كالحشظ الرمب بالداى /

كىػ صػت احتكاكى مجيػر، كمخخجو شخؼ األسشاف كاألسشاف العميا كالمثة، 
بجاؿ نتج عشو تجانذ صػتى بيغ إلأى أنيسا متفقاف فى الرفات، كىحا ا

خ فى البشية السقصعية لمكمسة، أك بشية الكمسة، يكلع يحجث أى تغ األصػات،
 ٓأك داللتيا، كقج كردت ىحه الكمسة فى مػضع أخخ مغ السشطػمة

 اإلعالل بالقمب فى الرؽائن السركبة : - 5
/ فى كثيخ مغ الشدخ ai - ay/ َاى = يشصق كاف الرػت الرائت السخكب 

 - eiالقجيسة بالفتحة، كصار اليػـ فى الفارسية الحالية يشصق / ِاى = 
ey/ٓ(ٕٗٔ) 

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ : 
 زيباستڎی آ  ، آ  ، زند ◙
 ب جاستپادي نده ٺشڎھی آڎی زند   
 ستداپي  بيف وزيش  قص شعله اش د  ھ  ك ان ڎ   

 ( ٕٕٗ)0ه ماستڎناو نه، خاموش است وخاموشى    
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 الترجسة :
 نعع، نعع الحياة جسيمة

 الحياة ىى معبج نار دائع كراسخ
 جانبفى كل  اً يكػف رقز شعمتيا ضاىخ  لػ تذعميا

 كإال تكػف ىادئة، كيكػف الرست ىػ خصايانا
  - peydâ/ /، أما فى الفا سية الد يةpaitâkدا" فى البھلوية /"پېفكلمة 
peydā/ٓ(ٕٖٗ) 

 / كىػ صائت مجيػر أمامىai - ayبلحع أف الرػت الرائت السخكب /ي

مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب قمب  - كسصى -
مغمق، كمخخجو  -كسصى  -/ كىػ صائت مجيػر أمامى ey - eiإلى /

الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، كىحا القمب نتيجة لبلتفاؽ فى 
/ لتقاربيسا فى الرفات، d/ بالجاؿ /tالرفات كالسخارج، كبجؿ بالتالى التاء /

مشيسا صػت انفجارى مع اختبلؼ التاء صػت ميسػس كالجاؿ صػت  لفك
سشاف العميا، كتع ححؼ ألشخؼ المداف كا كىػمجيػر، كاتفاقيسا فى السخخج 

/ مغ أخخ الكمسة لتدييل الشصق، كأدت ىحه التغيخات إلى تغيخ kالكاؼ /
/ )مقصع متػسط + مقصع قريخ( tâk  +paiالبشية السقصعية لمكمسة فسغ /

تغيخ بشية نتج عغ ذلظ ، ك  يغ(قريخ  يغ/ )مقصعdā -  dâ +peyإلى /
    ٓأصػات مع عجـ حجكث تغيخ فى داللة الكمسة ٘أصػات إلى  ٙالكمسة مغ 

 أصؽات صائتة مركبة :إلى قمب األصؽات الرائتة البديطة  - 6
  / :ey - eiصؽت / إلى/ i - î - êقمب الياء /  -

مغمق،  - مختفع - / ىػ صػت صائت بديط مجيػر أمامىiصػت /
/ ىػ eyكمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، كصػت /

مغمق، كمخخجو الجدء  - كسصى - صػت صائت مخكب مجيػر أمامى
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األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، مثاؿ ذلظ كمسة " نيده " فى السشطػمة، 
 حيث يقػؿ الذاعخ :

 زمين خاموش بود وآسمان خاموش ◙
 وشڎ  آ ش ڎفتاويي اين جھان  ا بود با ڎتو    
   خو شيدپنجه به يال كوه ھا لؽزيد كم كم    

 (ٕٗٗ)0شيدپام آسمان چشين به    ز نيزه ىھزا ان    
 (ٜٙ) قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 

 (ٕ٘ٗ)ٓ/neyze/، أما فى الفارسية الجرية /nêzakفكمسة "نيده" فى البيمػية /

/ لمتقارب فى الرفات مع eyى صػت مخكب /إل/ قمبت iيتزح أف الياء/
/ صػت صائت كسصى كمتقاربيغ eyاختبلؼ أف الياء صائت مختفع، أما /

فى السخخج، كىحا أدى إلى التأثيخ فى صػت الفتحة الحى يعج صػت صائت 
مفتػح، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف  - مشخفس - مجيػر أمامى

 - ت الكدخة كىػ صػت صائت مجيػر أمامىكالحشظ الرمب، كإبجالو برػ 
نرف مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب  - كسصى

/ ألف الكدخة eyحجث السساثمة الرػتية بيغ الكدخة كالرائت السخكب /تل
/ مغ ناحية الرفات مع eyمغ الفتحة لمرائت السخكب / باً أكثخ تقار 

/ صائت مغمق، كقج ححفت eyأما /اختبلؼ أف الكدخة صائت نرف مغمق، 
فى نػعية  اً يخ ي/ مغ آخخ الكمسة لتدييل الشصق مسا أحجث ذلظ تغkالكاؼ /

+  ze/ )مقصع متػسط + مقصع قريخ( إلى /zak  +nêأحج السقاشع، فسغ/
neyٓداللتيا كأخ فى بشية الكمسة ي( لع يشتج عغ ذلظ تغيغ قريخيغ/ )مقصع 
 / :ey - eiصؽت /إلى / aقمب الفتحة / -

مفتػح، كمخخجو  - مشخفس - / ىػ صػت صائت مجيػر أمامىaصػت/
/ ىػ صػت صائت eyالجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، كصػت/
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مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف  - كسصى - مخكب مجيػر أمامى
 كالحشظ الرمب، كمثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :

 ا  بس نكته ھا كاينجاست، ڎفتهونا ڎفته  ◙
 آسمان باز ؛   
 آفتاب ز  ؛   
 ل ؛ڎباغ ھا     

 (ٕٙٗ)0رپيکدشت ھا  بى د  و   

 الترجسة :
 ما أكثخ السػضػعات ىشا ما قيل كما لع يقل
 الدساء مفتػحة ؛

 ؛ يةالذسذ ذىب
 الحجائق كرد ؛

 ٓالديػؿ بجكف باب كججار
الفارسػػػػػػػػػػػية الجريػػػػػػػػػػػة /، أمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػى patkarر" فػػػػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػػػػة /"پيکفكمسػػػػػػػػػػػة 

/peykar/ٓ(ٕٗٚ) 

/ كىػػػػػ صػػػػػت tنبلحػػػػع أف الفتحػػػػة قػػػػج أثػػػػخت فػػػػى الرػػػػػت الرػػػػامت التػػػػاء /
نفجػارى ميسػػس، كمخخجػو شػخؼ المدػاف كاألسػشاف العميػا كالمثػة ألف اصامت 

الفتحة صػت مجيػر، كالرػت السجيػر أقػى مغ الرػت السيسػس كيؤثخ 
مػػة المدػػاف جػر، كمخخجػػو مق/ شػػبو صػػائت مجيػػyبػػجلت التػػاء باليػػاء /أؼيػػو، ف

ف فى السخخج كىػػ شػخؼ المدػاف، كنػتج عػغ اكالحشظ الرمب، فكبلىسا متقارب
/، ثػػع أثػػخت اليػػاء فػػى الفتحػػة، فقمبػػت الفتحػػة eyىػػحا القمػػب الرػػائت السخكػػب /

نرػػػف مغمػػػق،  - كسػػػصى - إلػػػى صػػػػت الكدػػػخة كىػػػػ صػػػائت مجيػػػػر أمػػػامى
مػغ الفتحػة كالكدػخة  لكمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرػمب، فكػ

صػػػائت ىػػػػ صػػػػت ف فػػػى الرػػػفات مػػػع اخػػػتبلؼ أف صػػػػت الفتحػػػة امتقاربػػػ
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نرػػػػف مغمػػػػق،  - كسػػػػصىىػػػػػ صػػػػػت مفتػػػػػح، كصػػػػػت الكدػػػػخة  - مػػػػشخفس
+  karخ فػى البشيػة السقصعيػة فسػغ /يػف فى السخػخج، كنػتج عػغ ذلػظ تغاكمتفق
pat /(/إلػػػػى )مقصعػػػػيغ متػسػػػػصيغkar+pey  مقصػػػػع متػسػػػػط + مقصػػػػع( /

خ فػى بشيػة الكمسػة أك داللتيػا، كيػجػج كمسػة أخػخى فػى يػقريخ(، كلع يحػجث تغ
  ٓپيک "كىى "  /،ey - eiالسشطػمة قمبت فييا الفتحة إلى /

 (ٕٛٗ)ٓ/peyk/، أما فى الفارسية الجرية /padikaفدتا /ألفيحه الكمسة فى ا
الفتحة بالكدخة لتقاربيسا فى الرفات، فكبلىسا صػت صائت قج تع إبجاؿ 

 - مجيػر أمامى كلكغ االختبلؼ فى أف صػت الفتحة ىػ صػت مشخفس
نرف مغمق، كىسا متفقاف فى السخخج  - مفتػح، كالكدخة ىػ صػت كسصى

لمياء  اً كىػ الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، فالكدخة أقخب اندجام
/ كىػ dالسخخج كمتقارباف فى الرفات، ثع تع إبجاؿ الجاؿ / فيسا متفقاف فى

صػت إنفجارى مجيػر، كمخخجو شخؼ المداف كاألسشاف العميا كالمثة بالياء 
/y شبو حخكة، كمخخجو مقجمة المداف  -/ كىػ صػت صامت مجيػر

كالحشظ الرمب، كىحا اإلبجاؿ نتيجة لمتقارب فى الرفات كالسخخج، كأدى ىحا 
/، ثع ححفت الياء كالفتحة eyى ضيػر الرػت الرامت السخكب /اإلبجاؿ إل

تغيخ فى البشية السقصعية حجكث لتدييل الشصق، كأدت تمظ التغيخات إلى 
/ )مقصع متػسط(، peyk)ثبلث مقاشع قريخة( إلى / ka +di  +pa فسغ 

 ٙمقاشع إلى مقصع كاحج، كمغ  ةكنتج عغ ذلظ تغيخ بشية الكمسة فسغ ثبلث
 ٓع يحجث تغيخ فى داللة الكمسةلأصػات، ك  ٗأصػات إلى 

 / : ow - ouصؽت /إلى / oالزسة /صؽت قمب  -
نرف مغمق،  - كسصى - صػت صائت بديط مجيػر خمفى ىالزسة ى

يػ صػت صائت ف/ owكمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ، أما صػت /
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مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف كالحشظ  - كسصى - مخكب مجيػر خمفى
 ٓالميغ
/ بالرائت الصػيل oعشجما يححؼ مقصع مغ الكمسة تبجؿ الزسة / اً أحيان
  (ٜٕٗ)ٓ/ow/، ثع يبجؿ إلى /ô - o: -  u- ûالػاك/

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
 ، نوروزنى شعله مى خواھد، صدا س داد عمو ڎازند ◙
 اف وز  روشنىشعله ھا  ا ھيمه بايد    
 كودكانم، داستان ما ز آ ش بود   

 ( ٕٓ٘)0ا  باغ آتش بودمتڎزاو به جان خد   

 (ٕٔٔ) قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 

 الحالية/، أما فى الفارسية roshni - rôshanîفكمسة "ركششى" فى البيمػية /
/rowšani/ٓ(ٕ٘ٔ) 

/ نتيجة لمتقارب owالرائت السخكب // إلى الرػت oلػحع قمب الزسة /
نرف  - أف الزسة صػت صائت بديطفى فى الرفات مع اختبلؼ 

/ صػت صائت مخكب مغمق، كىسا متفقاف فى السخخج، owمغمق، كصػت /
أصػات دكف  ٚأصػات إلى  ٙكنتج عغ ذلظ تغيخ فى بشية الكمسة، فسغ 

 ٓتغيخ داللة الكمسة
/، أمػػػػػػػػا فػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػية الجريػػػػػػػػة nôcrôzكأيزػػػػػػػػَا "نػػػػػػػػػركز" فػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػة /

/nowruz/ٓ(ٕٕ٘) 

" كىػػػػ صػػػػت صػػػامت احتكػػػاكى مجيػػػػر، c - chقػػػج تػػػع إبػػػجاؿ صػػػػت "چ / 
/ كىػػػ صػػػت شػػبو صػػائت wكمخخجػػو مقجمػػة المدػػاف كالحشػػظ الرػػمب بػػالػاك/

مجيػر، كمخخجو الذفة العميا كالذفة الدفمى، فكبل الرػتيغ مجيػر، كعشجما 
/ أثػػػخ األكؿ فػػػى ôمػػػع الرػػػائت الصػيػػػل الػػػػاك /تجػػػاكر شػػػبو الرػػػائت الػػػػاك 

مرػػائت لالثػػانى، كقمػػب صػػػت الػػػاك إلػػى ضػػسة لتجشػػب تجػػاكر شػػبو الرػػائت 
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 الصػيػػػػػل، كالثقػػػػػل فػػػػػى الشصػػػػػق، كنػػػػػتج عػػػػػغ ذلػػػػػظ تغيػػػػػخ نػػػػػػع أحػػػػػج السقػػػػػاشع 
/ )مقصػػػػػػع ruz  +now/ )مقصعػػػػػػيغ متػسػػػػػػصيغ( إلػػػػػػى /rôz  +nôcفسػػػػػػغ /

، كقػج تيػاالكمسػة، أك دالل متػسط + مقصػع قرػيخ(، كلػع يحػجث تغيػخ فػى بشيػة
 ٗمػخات، أمػا "عسػػ نػػركز" تكػخر  ٖتكخر فى السشطػمة كركد كمسػة "ركشػغ" 

  ٓمخات
 أصؽات ليشة بديطة : إلى قمب األصؽات الميشة السركبة  - 7
 / :oزسة /الصؽت إلى / ôi - yôقمب صؽت / -

 مغمق، - كسصى - / ىػ صػت صائت مخكب مجيػر أمامىôiصػت /
/ ىػ oالجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، أما الزسة /كمخخجو 

نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة  - كسصى - صػت صائت بديط مجيػر خمفى
 ٓالمداف مع الحشظ الميغ

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ: 
 ھم به دست ما شكست ما ب انديشند ◙

 انديشانشان، بى ش م ،ڇ ناز    
 -م چش   وزبھى د  ڎكه مباداشان د -    

 (ٖٕ٘)0مى جستنديافتند آخ  فسونى  ا كه   

 (ٚٓٔ - ٙٓٔ)قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 
/، jôishnفالفعل "مى جدتشج" مغ السرجر "جدتغ" الحى كاف فى البيمػية /

 (ٕٗ٘)ٓ/jostanأما فى الفارسية الجرية /

مشيسػا صػػت مجيػػر كسػصى،  لحجث القمب نتيجة لمتقارب فى الرفات، فكػ
/ )مقصعػػيغ tan  +josكقػػج أدى ىػػحا القمػػب إلػػى كضػػػح مقػػاشع الكمسػػة كىػػى/

متػسػػػصيغ(، كنػػػػتج عػػػغ ذلػػػػظ تغيػػػخ بشيػػػػة الكمسػػػة مػػػػغ ناحيػػػة عػػػػجد األصػػػػػات 
  ٓخ داللة الكمسةيأصػات دكف تغ ٙأصػات إلى  ٘فرارت مغ 
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 شبا  صؽائن: أقمب الرؽامن صؽائن، و  - 8
 هذا الشؽع مؼ القمب یشحرر فى الحاالت التالية فى السشعؽمة : 

 قمب الرؽامن صؽائن طؽيمة :  -1
 / : î - i/ إلى ياء /?قمب الهسزة / -

عغ شخيق اإلعبلؿ بالقمب إلى كاحج مغ حخكؼ العمة، اليسدة كثيخَا ما تتحػؿ 
  ٓكىحا يخجع إلى شبيعة التغيخات التى تصخأ عمييا كالتحػالت التى ترادفيا

يغ، ينفجارى ميسػس، كمخخجو الحمق كالػتخاف الرػتاصػت  ىفاليسدة ى
غ، يكيشصق بو حيشسا تشدج الفتحة اليػائية السػجػدة بيغ الػتخيغ الرػتي

الرػت عشج الحشجخة ثع يشفخج اليػاء فجأة ؼيحجث الرػت فيشحبذ 
 (ٕ٘٘)ٓاإلنفجارى، كيتع حجكث صػت اليسدة

مغمق، كمخخجو  - مختفع - صػت صائت شػيل مجيػر أمامى ىيفأما الياء 
الجدء اإلمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، كتقمب اليسدة ياء عشجما يدبقيا 

 ى مغ السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ:حخؼ الديشة الباء كسا فى السثاؿ التال
 زيباستڎی آ  ، آ  ، زند ◙
 ب جاستپادي نده تشڎھی آڎی زند   
 داستپي،  قص شعله اش د  ھ  ك ان بيفروزيش  ڎ   

 ( ٕٙ٘)0ه ماستڎناو نه، خاموش است وخاموشى    

 (ٕٔٔقج سبق ذكخ التخجسة فى ص )

فػػػػػى زمػػػػػغ السزػػػػػارع " biforuziالكمسػػػػػة "بيفػػػػػخكزير" مكػنػػػػػو مػػػػػغ "بيفػػػػػخكزى/
اإلضػاءة،  - " بسعشػى االشػتعاؿafruxtan?اإللتدامى مػغ السرػجر "افػخكختغ/

كالذػػػيغ ضػػػسيخ شخرػػػى مترػػػل فػػػى حالػػػة السفعػليػػػة، كقػػػج حػػػجث فػػػى الفعػػػل 
سػػبق اليسػػدة بػػاء الديشػػة، فػػأدى ىػػحا  وإبػػجاؿ صػػػت اليسػػدة السفتػحػػة باليػػاء ألنػػ
خ فػػػػى نػػػػػع يػػػػجكث تغحػػػ كنػػػػتج عػػػػغ ذلػػػػظإلػػػى إبػػػػجاؿ اليسػػػػدة السفتػحػػػػة باليػػػاء، 

 / )ثػػػػػػػػػػػػػػػػبلث مقػػػػػػػػػػػػػػػػاشع متػسػػػػػػػػػػػػػػػػصة( tan +rux  +?af/ السقػػػػػػػػػػػػػػػػاشع فسػػػػػػػػػػػػػػػػغ
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مقػػػػػػاشع قرػػػػػػيخة(، أى  ٖ/ )مقصػػػػػػع متػسػػػػػػط + ziš  +ru  +fo + biإلػػػػػػى /
مقػاشع، كانتقمػت داللػة  ٗمقاشع إلػى  ٖفى بشية الكمسة مغ  اً خ أيزيحجث تغ

 ٓالكمسة مغ السرجر إلى داللة السزارع
بجلت بالياء، أإذا كانت اليسدة مزسػمة، كسبقيا باء زيشة أك نػف الشفى ًا أيز

 (ٕٚ٘)ٓ/ بسعشى الدقػ aftâdan?/ مغ مرجر افتادف /biftâdمثل: بيفتاد/

 ٓ/niftâdنيفتاد /
أما إذا كانت اليسدة مكدػرة كسبقيا باء زيشة أك نػف الشفى، فإنيا تبقى عمى 

" بسعشى bâyastâd/بايدتاد" ←" istâdan?حاليا، مثل السرجر "ايدتادف/ 
  ٓ" بسعشى لع يقفnâyastâd ←"نايدتاد  ←كقف 

/ الحى يعج bف مغ الرػامت الباء/التقاء اثشال اً كحجث ىحا القمب الدابق مشع
نفجارى مجيػر، كمخخجو الذفة العميا كالذفة الدفمى، اصػت صامت 

أف  ةً خاصك / مسا يذكل عجـ اندجاـ صػتى كثقل فى الشصق ?كاليسدة /
اليسدة تعج حبدو حشجخية ثقيمة فى نصقيا، مخىقة ألعزاء الشصق كالسيسا 
عشج مشصقة الحشجخة، كىػ أمخ يجعػ إلى كجػب قمب اليسدة ألنو صػت 
ميسػس أضعف مغ الباء كىػ صػت مجيػر إلى حخؼ السج الياء لتحقيق 

     ٓندجاـ الرػتىالا
 صمممممممممؽت صمممممممممائن إلمممممممممى  اً / أحيانمممممممممf// أو الفممممممممماءsقممممممممممب الدممممممممميؼ / -

 / :  û -u -ôطؽيل واو /
/ كىػ sيحجث ىحا القمب عشجما يكػف قبل الرػتيغ الرامتيغ الديغ /

صػت صامت احتكاكى ميسػس، كمخخجو شخؼ المداف كاألسشاف العميا 
/ كىػ صػت صامت احتكاكى ميسػس، كمخخجو الذفة fكالمثة، كالفاء /

/ oمزسـػ أى يدبقيسا الرػت الرائت الزسة / كاألسشاف العميا دفمىال
نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة  - كسصى - كىػ صػت صائت مجيػر خمفى
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أخح أى مغ الحخفيغ الرامتيغ حخكة الزسة، يالمداف مع الحشظ الميغ، ؼ
 - / كىػ صػت صائت شػيل مجيػر خمفىuكيبجؿ أى حخؼ مشيسا بالػاك /

مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ، كالػاك  - مختفع
 ف فى الرفات مع اختبلؼ أف الزسة صػت صائت كسصىاكالزسة متقارب

 مغمق لحلظ قمب صػت الديغ - نرف مغمق، كالػاك صػت صائت مختفع -
 ، مثل :اً كاك  أك الفاء
مخخع " بسعشى البحث، عشجما يذتق مغ ىحا السرجر مرجر jostan"جدتغ/

 ثع يقمب صػت الديغ الحى يحسل حخكة الزسة إلى "،jostسيكػف "جدت/
 ٓ" فى مادة السزارعjuyكاك "جػى/

ؼ "، ففى  - "، حيث جاء قبل الفاء مزسػـ "goftanف/"گفتكحلظ السرجر 
رػت إلى الفقمبت الفاء فى مادة السزارع  "goftت/گفمادة الساضى"

 ( ٕٛ٘)ٓ"guy -  guكى / گ - ك"گلتكػف كاك/  صػيل /الرائت ال
 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :

 د  كنا  شعله   آتش ، ◙
 ھا  خود عمو نو وز: بچه ب ا   ويدگه مى ص  ق   

 ( ٜٕ٘)0زيباستڎی بودم زندڎفته    

 الترجسة : 
 بجػار شعمة الشار
 قرة، قائبًل: شفالوأليخكى عع نػركز 

 جسيمةكشت قج قمت أف الحياة 
و ّر كيج" فى زمغ السزارع اإلخبارى، كيتكػف مغ االسع قگو مى ّر فالفعل "ق

/ghesse  كيج/گ+ مىmi guyad  ف/"گفتمغ السرجرgoftan كالسرجر ،"
 guyكى / گ - ك"گ، أما السادة األصمية كسا الحطشا "goftت/"گفالسخخع مشو 
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-  gu/ فالفاء أخحت حخكة الزسة كقمبت إلى كاك ،"u إلى /، كأدى ذلظ
إلى مقصع  /goftحجكث تغيخ فى البشية السقصعية، فسغ مقصع شػيل /

 ٖأصػات إلى  ٗ/، كنتج عغ ذلظ تغيخ بشية الكمسة مغ guyمتػسط /
أصػات، كانتقمت الجاللة مغ معشى السرجر إلى معشى السزارع ألف الكمسة 

كمسات أخخى فى  ٗتع ترخيفيا فى زمغ السزارع اإلخبارى، كقج كرد 
 ٓاً ة قج قمبت فييا الفاء كاك السشطػم

 قمب الرؽامن صؽائن قريرة : -2
قبل الرػائت القريخة الفتحة،  اً أىع ىحه الرػامت ىى اليسدة التى تقع دائس

تقع ىحه الحخكات بعجىا فى حالة إذا كقعت اليسدة  اً الزسة، الكدخة، كأحيان
قبل ىحه الرػائت تححؼ اليسدة الستحخكة بجاية الكمسة، كتعصى حخكتيا إلى 

 بالتخؽيف، مثل:  اً الرامت التالى ليا، كيدسػف ىحه الحالة أيز
يحػػػجث ًا كأحيانػػػبسعشػػػى الزػػػغط   fešordanفذػػػخدف/ -afšordan?افذػػػخدف/

بعػػج الرػػامت األكؿ، فتشتقػػل حخكتػػو إلػػى ماقبمػػو،  العكػػذ يعشػػى الرػػائت يػػأتى
بسعشػػػػػى  estize?اسػػػػتيده/ - setize ، مثػػػػل : سػػػػتيده/اً جػػػػػج الً كىػػػػحا أكثػػػػخ تػػػػجاك 

  (ٕٓٙ) ٓنداع - نزاؿ - القتاؿ - السجادلة

  كقج كردت كمسة "بفذخده" فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
 ماد ان او ا دعا ك دند ◙
  داندندڎم چش  م دان پې   
  دن بندھا د  مشت ،ڎ بفشردهدخت ان،    

 (ٕٔٙ)0ھم ه او قد ت عشق و وفا ك دند   

 الترجسة :
 ت لو األمياتيدع
 رؤسيعالخجاؿ السدشيغ  أدار

 فى ؾبزتيغ قبلدات  كالبشات بحدف 
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 كفاء رافقػه بحب ك
 "،fešordanمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ السرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجر "فذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخدف/ "بفذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخده" فكمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

حيػػػػػث كقعػػػػػت اليسػػػػػدة فػػػػػى بجايػػػػػة السرػػػػػجر،  ،"afšordan?كاألصل"افذػػػػخدف/
/، حيػث كقعػت الفتحػة بػيغ صػامتيغ f/ إلى الفػاء /aعصت حخكتيا الفتحة /فأ

كىسػػا الفػػاء كىػػػ صػػػت صػػامت احتكػػاكى ميسػػػس، كمخخجػػو الذػػفة الدػػفمى 
/ كىػػػػ صػػػػت صػػػامت احتكػػػاكى ميسػػػػس، sh - šكاألسػػػشاف العميػػػا، كالذػػػيغ /

كمخخجػػػو شػػػخؼ المدػػػاف كالمثػػػة، كلتجشػػػب الثقػػػل فػػػى الشصػػػق كحػػػجكث اندػػػجاـ 
/ كىػى صػػت صػائت مجيػػر أمػامى aبػجلت الفتحػة /أصػتى بيغ األصػات 

 مفتػػػح، كمخخجػػو الجػػدء األمػػامى مػػغ المدػػاف كالحشػػظ الرػػمب - مػػشخفس -
نرػػف  - صىكسػػ - / كىػػػ صػػػت صػػائت مجيػػػر أمػػامىeبرػػػت الكدػػخة /

ف امغمػػق، كمخخجػػو الجػػدء األمػػامى مػػغ المدػػاف كالحشػػظ الرػػمب، فيسػػا متقاربػػ
ف فػػى السخػػخج، مسػػا أدى إلػػى حػػجكث اندػػجاـ صػػػتى مػػع افػػى الرػػفات كمتفقػػ

 ياً كسص - ياً خمؽ اً مجيػر  اً / الحى يعج صػت صائتoالرػت الرائت الزسة /
خ فػى الفتحػة نرف مغمق، كمخخجو مؤخخة المداف مع الحشظ الميغ الػحى أثػ -

مسػػػا أدى إلػػػى قمبيػػػا إلػػػى الكدػػػخة التػػػى تتقػػػارب مػػػع الزػػػسة فػػػى الرػػػفات مػػػع 
رػػت صػائت أمػامى، فاختبلؼ أف الزسة صػت صائت خمفى، أما الكدخة 

/ dan  +orš  +?afخ فى البشية السقصعية فسػغ /يكقج نتج عغ ىحا القمب تغ
مقصػػع / )مقصػع متػسػػط + dan  +orš  +fe)ثػبلث مقػػاشع متػسػصة( إلػػى /

أصػات  ٜمتػسط + مقصع قريخ(، كبالتالى حجث تغيخ فى بشية الكمسة مغ 
 ٓأصػات، كلع تتغيخ داللة الكمسة مع ىحه التغيخات ٛإلى 
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  أشبا  صؽائن :إلى قمب الرؽامن  -3
كىحا الشػع مغ اإلبجاؿ قج كرد مخة كاحجة فى السشطػمة فى الفعل "باال مى 

)اب(، كقج تع شخح ب الدابق ذكخه عغ إبجاؿ الفاء ركد"، كقج كرد فى السثاؿ 
 ٓاً ىحا الفعل بالتفريل سابق

لػحع أف عجد الكمسات التى شبق عمييا ضاىخة اإلعبلؿ فى السشطػمة بمغت 
كمسة، أما الكمسات التى لع يصبق عمييا الطاىخة فى السشطػمة كلكغ تع  ٜٕٓ

 ٓكمسة ٕٗٔدىا عمييا الطاىخة قج بمغ عج شاكركدىا فى البحث ثع شبق
 اإلعالل بالشقل "بالتدكيؼ" : - ب

اإلعبلؿ بالتدكيغ، كىػ أف يتع نقل حخكة  اً ىػ مايدسى أيزل اإلعبلؿ بالشق
حخؼ عمة متحخؾ إلى حخؼ ساكغ قبمو مع بقاء السعتل إف جانذ الحخكة، 
كىػ اليحجث إال فى الػاك كالياء، أى اليحجث فى األلف ألنو اليتحخؾ 

 ( ٕٕٙ)ٓاً تدكيغ حخؼ عمة بعج أف كاف متحخك، أى اً مصمق

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
 ،دودى  ز بام كلبه ھا ڎ برنمى شد ◙
 ، نمى آورد مى مانپېا  ڎ راؼىچ سوسوىا كه ي   

 (ٖٕٙ)0دل آشفته   دمس د کكوالد   مى كرديمچه ما    

 الترجسة : 
 األكػاخلػ لع يرعج دخاف مغ سصح 

 لع يكغ يخسل ضػء السرباح الػامس رسالتشا لػأك 
 ماذا كشا نفعل فى عاصفة مزصخبة باردة ؟

 -/ كىػ صػت صائت مجيػر خمفى uإف حخكة الرائت الصػيل الػاك /
مغمق، كمخخجو الجدء الخمفى مغ المداف كالحشظ الميغ، كحخكتو  -مختفع 

نرف مغمق،  - كسصى - كىػ صػت صائت مجيػر خمفى /oالزسة /
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ف فى الرفات اف متقارباخخجو مؤخخة المداف كالحشظ الميغ، فالرائتكم
ف فى السخخج، لحا نقمت ىحه الحخكة إلى الرامت الحى يدبق الرائت اكمتفق

فى  كسايأخح حخكة الزسة، عشج نصق الكمسة الرػت الرامت  أفالػاك، أى 
 الكمسات اآلتية :

باإلضافة إلى ىحه /، kulâkک//، كػالsusuyeسػسػى/ /،dudiدكدى/
الكمسات قج كردت كمسات فى السشطػمة يصبق عمييا اإلعبلؿ بالشقل عجدىا 

 ٓكمسة ٕٚٓ
مغمق،  - مختفع - / كىػ صػت صائت مجيػر أمامىiأما حخكة الياء /

كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، كحخكة الياء ىى الكدخة 
/eنرف مغمق، كمخخجو  - كسصى - / كىى صػت صائت مجيػر أمامى

ف فى الرفات اف متقارباالجدء األمامى مغ المداف كالحشظ الميغ، فالرائت
ف فى السخخج، لحا ىحه الحخكة نقمت إلى الرامت الحى يدبق حخؼ اكمتفق

، كىحا عشج نصق الكمسة الرػت الرامت يأخح حخكة الكدخة أفالياء، أى 
 فى الكمسات التالية :

  ٓ/bar nami shodبخ نسى شج/
  ٓ/cherâghiراغى/چ 
  piyâmye mân/0مى مان/پېا 

  ٓ/nami ?âvardنسى آكرد/ 
  ٓ/mi Kardim/مى كخديع 

باإلضافة إلى ىحه الكمسات قج كردت كمسات فى السشطػمة يصبق عمييا 
 ٓكمسة ٜٖٙاإلعبلؿ بالشقل عجدىا 
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 : اإلعبلؿ بالححؼ -ج 
 ٓالتصخؽ بالحجيث عغ الححؼسيتع الحجيث عغ ىحا الشػع بالتفريل عشج 

فيسا یمى شمكل تؽضميحى یبميؼ ندمبة اإلعمالل بالقممب، واإلعمالل بالشقمل فمى 
  0السشعؽمة
 الشدبة السئؽية اإلعالل بالشقل اإلعالل بالقمب اإلجسالي

874 
ٕٜٓ ٘ٛٗ 

100% 
ٖٖ% ٙٚ% 

 

 

 

 اإلعاللظاهرة 
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 / ادغام" : condensation - fusionاإلدغام " - 3
السساثمة، كيعج مغ أعمى صػر السساثمة  اإلدغاـ ىػ ضاىخة صػتية مغ ضػاىخ

فى األصػات، كضخب مغ التأثيخ الحى يقع فى األصػات الستجاكرة، أى ىػ 
ناتج عغ تأثخ بيغ حخفيغ متساثميغ، أك متقاربيغ فى الرفة، أك السخخج، أك 

كالييسشة لمرػت األقػى السؤثخ فى ، كتكػف الغمبة اً فى الرفة كالسخخج مع
بحيث يربغ عميو بعس صفات أك كميا، فيػ تأثيخ مصمق بيغ  ةمجاكر 

يشتج عشو فشاء الرػت الستأثخ أك كاف  بلً كاف التأثيخ كامأاألصػات سػاء 
نو يدجل ضعف صػت معيغ أماـ أمغ عشاصخه، بل ًا يفقج معو عشرخ  اً جدئي

ى الحخكؼ الستساثمة أك الستقاربة صػت آخخ أقػى مشو، كيقع ذلظ خاصة ف
ًا تحؿيق اً السخارج دكف أف تتغيخ ىيئة جياز الشصق حتى يشصق الرػتاف مع

ندجاـ بيغ األصػات كليتع التأثيخ كالتأثخ سػاء أكاف الحخفاف متساثميغ بلل
كتعج ٓأـ متجانديغ أك متقاربيغ مغ أجل تدييل الشصق كتخؽيفو بلً كام بلً تساث

اإلدغاـ ألنيا شاممة لكل حاالت التأثخ بيشسا اإلدغاـ السساثمة أعع مغ 
: اً مقترخ عمى االنجماج الرػتى الكامل، كحخكؼ اإلدغاـ خسدة عذخ حخف

 (ٕٗٙ)ٓزد فى تقى ضعًا صف ذا ثشاكع جاد شخز قج سسا دـ شيب
 : ةً اإلدغام لغ

 (ٕ٘ٙ)ٓىػ التخؽيف كرفع الثقل وىػ إدخاؿ ش  فى ش  آخخ، كاليجؼ مش

 صطالح : الأما فى ا
ىػ إدغاـ حخؼ فى حخؼ، أى نصق حخفيغ فى حخؼ كاحج حتى يكػف 

، أك إدخاؿ أكؿ الستجانديغ فى الثانى، أك دخػؿ ش  فى ش  اً كبلىسا كاحج
دغست الثياب فى الػعاء أى أدخمتو ؼيو، أك ىػ تدكيغ الحخؼ أآخخ، مثل : 
 ( ٕٙٙ)ٓالسجغع ؼيولو فى الثانى حيث يدسػف األكؿ مجغع كالثانى ااألكؿ كإدخ
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يجخل فى باب اإلدغاـ إبجاؿ صػتيغ مختمفيغ برػت ثالث يكػف لو  اً كأيز
 مػاصفات كخرائز كبل الرػتيغ السجغسيغ، مثل : 

 ٓ/ بسعشى حافخ الجكابsom/ سع ←/ sonbسشب /
/ b/ صػت خيذػمى )أنفى( أسشانى، كالباء/nف صػت الشػف/أحيث  

بجال برػت السيع، كىػ أف قج االذفتائيصػت شفتائى، كىحاف الرػتاف 
 (ٕٚٙ)ٓصػت خيذػمى أيزاَ 

أى أف عشجما تأتى الشػف كالباء متتالييغ فى آخخ الكمسة تبجؿ الشػف بالسيع، 
كالباء أيزَا بالسيع، ثع يتع إدغاـ كبل الحخفيغ فى حخؼ كاحج كىػ السيع 

 كاآلتى :
 ٓ/somسع/ ←/ sommسسع/ ←/ sonbسشب/

فالشػف صػت صامت أنفى مجيػر، كمخخجو شخؼ المداف كاألسشاف العميا 
نفجارى مجيػر، كمخخجو الذفة العميا اكالمثة، كالباء ىػ صػت صامت 

كالذفة الدفمى، أما السيع صػت صامت أنفى مجيػر، كمخخجو الذفة العميا 
 ٓكالذفة الدفمى

ػف كالسيع نبلحع مغ عخض الرفات كالسخارج لؤلصػات الدابقة أف الش
متفقاف فى الرفات كمختمفاف فى السخخج، أما الباء كالسيع متقارباف فى 

بلتفاؽ فى الرفات أك التقارب فييا لالرفات كمتفقاف فى السخخج نطخًا 
مشيسا برػت السيع كبعج ذلظ حجث  لكاالتفاؽ فى السخخج أدى إلى إبجاؿ ك
 ٓاإلدغاـ فى صػت كاحج كىػ السيع

 / تراحب بتذجيج الرامت الػسصى مثل: la/ مع /ya/كأيزًا تخكيب كمسة 
yala → yalla  نفذ الذ  فى األمثمة التالية مع اختبلؼ الرامت ،

 :الػسصى، مثل
 ( ٕٛٙ)ٓ/semmah/← /semahماه / سو /،dommah/←/domahدكماه/
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 قدسيغ: إلى اإلدغاـ يشقدع
سػػػاء  اً متحخكػػ ؼيػػو كبيػػخ: ىػػػ ذلػػظ الػػحى يكػػػف السػػجغع كالسػػجغعالاإلدغػػاـ  - أ

يكػػػف كبلىسػػػا مثػػػل بعزػػيسا اآلخػػػخ أك مػػػغ جشدػػيغ مختمفػػػيغ أك قػػػخيبيغ مػػػغ 
بعزيسا اآلخخ، كسبب تدسيتو بالكبيخ ىػ أف يجغسػا الحخؼ الستحخؾ األكؿ 
فػػى الحػػخؼ الستحػػخؾ الثػػانى، كالػػبعس قػػج قػػاؿ أف ىػػحا الشػػػع "اإلدغػػاـ الكبيػػخ" 

الكبيخ ألف الحخكػة أكثػخ مػغ أكثخ كقػعًا مغ اإلدغاـ الرغيخ لحلظ قج سسػه ب
 (ٜٕٙ)ٓالدكػف 

اإلدغاـ الرغيخ: ىػ أف يجغع حخؼ ساكغ فى حخؼ ثاف متحخؾ  - ب
 (ٕٓٚ)ٓليريخ الثانى مذجداً 

  ٓكيقع اإلدغاـ فى األصػات الستساثمة كالستقاربة، كؼيسا يمى تػضيح ذلظ
 إدغام الستساثميؼ :◄

فى الباء، كالتاء فى  ىػ اتفاؽ الرػتيغ فى السخخج كالرفات معًا كالباء
بلت يالتاء كغيخ ذلظ، فإدغاـ األصػات الستساثمة اليتع ؼيو أى نػع مغ التبج

الرػتية، كإدغاـ الستساثميغ يخد فى كمسة كاحجة، كسا يخد فى كمستيغ 
متجاكرتيغ شخيصة أف يكػف أكؿ الحخفيغ ساكشًا أك قاببًل لمتدكيغ كالثانى 

ف الستجاكراف مغ جشذ كاحج بذكل متحخكًا، كيتع عشجما يكػف الحخفا
متبلصق تسامًا دكف حاجد يفرل بيشيسا سػاء حخكة أك حخؼ، فالتجانى التاـ 

ترااًل مباشخًا ىػ شخ  حجكث الؤلصػات الستجاكرة كالسترمة ببعزيا 
إدغاميا ألف تبلصقيا ىػ سبب الثقل الحى يكتشف الشصق بالستساثميغ، كىحا 

يجؼ إلى إزالة التعثخ الحى يقع ؼيو المداف اإلدغاـ بسثابة كسيمة صػتية ت
 (ٕٔٚ)ٓحيغ الشصق بالرػت نفدو مخة ساكغ كمخة متحخؾ

فى السثاؿ التالى عغ إدغاـ حخفيغ متساثميغ متجاكرييغ فى كمسة كاحجة كسا 
 / فى "اميج"، حيث يقػؿ سياكش كدخائى فى مشطػمتو :iحخؼ الياء /
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   ،پېڍاد  اين  ◙
 د  اين كا  ،   
 دل خلقى است د  مشتم ؛   
 مپشتم دمى خاموش ھم  اميد   
 كمان كھكشان د  دست ،   

 (ٕٕٚ)0 منڎېكماندا   كما   
 الترجسة :

 فى ىحه الحخب 
 فى ىحا العسل

 فى ؾبزتى شاسقمػب ال
 أيزاً  كرائىأمل الشاس الرامت 
 قػس التبانة فى يجى
 أنا القػاس كحاممو

 /، أمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػػػػية الجريػػػػػػػػػػػةmêtôفكمسػػػػػػػػػػػة "اميػػػػػػػػػػػج" فػػػػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػػػػة /
 /id(m) ?om/ٓ(ٕٖٚ) 

نبلحع أف فى الفارسية تتابع حخفيغ متساثميغ فى كمسة كاحجة كىػػ السػيع كىػػ 
صػػػػت صػػػامت أنفػػػى مجيػػػػر، كمخخجػػػو الذػػػفة العميػػػا كالذػػػفة الدػػػفمى، كتػػػع 

، كنػػتج عػػغ ذلػػظ /omid?لتكػػػف/ /mإدغاميسػػا فػػى حػػخؼ كاحػػج كىػػػ السػػيع/
 / )مقصعػػػػػػػيغ متػسػػػػػػػصيغ( mid  +?om/السقصعيػػػػػػػة مػػػػػػػغالبشيػػػػػػػة فػػػػػػػى خ يػػػػػػػتغ

)مقصع متػسط + مقصع قريخ(، كبالتػالى حػجث تغيػخ فػى  / mid +?oإلى/
أصػػػات دكف  ٘أصػػػات إلػػى  ٙعػػجد األصػػػات، فسػػغ  بشيػػة الكمسػػة مػػغ حيػػث

بػػػػجلت الػػػػػاك بػػػػاليسدة أخات أخػػػػخى فػػػػى الكمسػػػػة قػػػػج يػػػػخ الجاللػػػػة، كحػػػػجث تغيػػػػتغ
فػػػػى الرػػػػفات، فكبلىسػػػػا صػػػػػت صػػػػائت السزػػػػسػمة لتقػػػػارب الػػػػػاك كالزػػػػسة 

بػجلت أمجيػر خمفى كاتفاقيسا فى السخخج كىػ مػؤخخة المدػاف كالحشػظ المػيغ، ك 
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نفجاريػػة كاتفاقيسػػا فػػى االتػػاء بالػػجاؿ لتقاربيسػػا فػػى الرػػفات، فكبلىسػػا أصػػػات 
السخخج كىػ شخؼ المدػاف كاألسػشاف العميػا كالمثػة، كقػج تػع ىػحا اإلدغػاـ بيػجؼ 

ندػػػػجاـ الرػػػػػتى بػػػػيغ األصػػػػػات، ؼبإدغػػػػاـ اليتحقػػػػق ا الخفػػػػة كالدػػػػيػلة، كأف
/ يدػػسع جػػػخس صػػػػت كاحػػج كيشصػػػق فػػػى فتػػػخة mالرػػػتيغ الستسػػػاثميغ السػػػيع /

    ٓزمشية أقل
كيػجج فى السشطػمة الكثيخ مغ األمثمة عمى الحخفيغ الستساثميغ فى كمسة 

 ٓكاحجة، كالججكؿ التالى يػضح ذلظ
 الحرؾ

 صفته ومخرجه
 الشاهد الشطر

 /rر /
صفته: صوت 
صامت تكرارى 

 مجھور
مخرجه: طرؾ 
 اللسان واللثة

 خاموش ،ها كوه  -
ه ها   0لتنگد در 
ه ه پنارا در خستگى نيمروز  - در 

 0ماندن
ه هاىاز ميان  - گى رگدور،  در 

 0خسته مى ناليد
هبه كوه و  - مى ريزد طنين  در 

  0زهر خندش را
ه هاىو ندرون  - برؾ آلودى  در 

 0كه مى دانيد
 

ه /    /darreدر 
فددددددى البنيددددددة  تؽيددددددرحدددددددث 

/ re  +darالمقطعيدددة مدددن /
 مقطددددددع + )مقطددددددع قصددددددير

/ dareمتوسدددددددددط( إلدددددددددى /
)مقطدددع طويدددل(، وندددت  عدددن 

بنيدددة الكلمدددة مدددن  تؽيدددرذلددد  
مقطعدددين إلدددى مقطدددع واحدددد، 
 4وفدددى عددددد األصدددوات مدددن 

أصددوات دون  5أصددوات إلددى 
 0ر داللة الكلمةيتؽ

  
 آسمان باز ؛ -
 ؛ زر  آفتاب  
 ل گباغ هاى  
 
 
 
 
 
 
 

 
 /zarrزر  /

نددت  عددن إدؼددام حرفددى الددراء 
فدددى ندددوع  تؽيدددرإلدددى حددددوث 
/ )مقطددع zarrالمقطددع مددن /
/ )مقطددددع zarطويددددل( إلددددى /

ر يمتوسط(، وبالتالى حدث تؽ
 4فددددى عدددددد األصددددوات مددددن 

أصددوات دون  3أصددوات إلددى 
 0داللة الكلمة تؽير
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 الحرؾ
 صفته ومخرجه

 الشاهد الشطر

ىپ -  از جان ببايد تا فرو ننشيند  ر 
   0روازپاز 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى /پ  /perriر 
 نت  عن إدؼام حرفى الراء

فدددى ندددوع  تؽيدددرإلدددى حددددوث 
/ ri  +perالمقددددداطع مدددددن /

)مقطددددددع قصددددددير + مقطددددددع 
/ ri  +peمتوسددددددط( إلددددددى /
وبالتالى  ،)مقطعين قصيرين(

فى عددد األصدوات  تؽيرحدث 
أصوات  4أصوات إلى  5من 
 0لكلمةداللة ا تؽيردون 
 

ينهتو، اى گ ربگلز  -  ل، من گ زر 
 0و بو خواهمنگ ر
 

ينه /  /zarrineزر 
نددت  عددن إدؼددام حرفددى الددراء 

فدددى ندددوع  تؽيدددرإلدددى حددددوث 
+  ne +riالمقطدددددددع مدددددددن /

zar مقطع قصير + مقطدع( /
قصير + مقطع متوسدط( إلدى 

/ne +ri  +zaثدددددددددددددالث( / 
مقدددداطع قصدددديرة(، وبالتددددالى 

فى عددد األصدوات  تؽيرحدث 
أصوات  6أصوات إلى  7من 
 0داللدددددة الكلمدددددة تؽيدددددردون 

لوحظ أن هذه الكلمة قد ظلدت 
فددددى باللؽددددة الالتينيددددة تكتددددب 
دون إدؼدام الفارسية المعاجم 

/، zarrineحرفددددى الددددراء /
عندد  ولكن يظھر هدذا اإلدؼدام

 نطددددق وكتابددددة هددددذه الكلمددددة 
ينه/ باللؽة  0الفارسية /زر 
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 الحرؾ
 صفته ومخرجه

 الشاهد الشطر

يه هاى روز پاكه سيمين  - 
ين را به روى شانه مى  زر 
 0كوبيد

ينهزاران نيزه ى  - م چشبه  زر 
 0شيدپاآسمان 

ين /  /zarrinزر 
نت  عن إدؼام حرفى الراء إلى 

فددى نددوع المقطددع  تؽيددرحدددوث 
)مقطعددددددين  /rin +zarمددددددن /

/ rin  +zaمتوسدددطين( إلدددى /
مقطددددددع  )مقطددددددع متوسددددددط +

حددددث تؽيدددر  قصدددير(، وبالتدددال 
 6األصدددددوات مدددددن فدددددى عددددددد 

أصدددوات دون  5أصدددوات إلدددى 
لددوحظ أن  0تؽيددر داللددة الكلمددة

هددددذه الكلمددددة قددددد ظلددددت تكتددددب 
فدددى المعددداجم باللؽدددة الالتينيدددة 

دون إدؼددددام حرفددددى الفارسددددية 
/، ولكددن يظھددر zarrinالددراء /

عنددد نطددق وكتابددة هددذا اإلدؼددام 
الفارسدددية باللؽدددة الكلمدددة  هدددذه

ين//  0زر 

 /dد /
صفته: صوت 

نفجارى اصامت 
 مجھور

مخرجه: طرؾ 
اللسان 

واألسنان العليا 
 واللثة

 ر نمى افتاد روى گها پا رد   -
 0لؽزان جاد ه ها
 :الترجمة

لو لم تسقط آثار األقدام فوق 
 0الطرق المتزلجة

مى كندشان از فراز و از  -

 0هگاآ جاد ه هانشيب 
 :الترجمة

رتفاعات اكان يطلعھم عن 
 0ومنحدرات الطرق

 

  /jᾱddeجاد ه / -/ raddرد  /
نت  عن إدؼام حرفى الددال فدى 

ر فى ندوع ي"رد " إلى حدوث تؽ
/ )مقطدددع raddالمقطدددع مدددن /
/ )مقطدددددع radطويدددددل( إلدددددى /

متوسددط(، وبالتددالى حدددث تؽيددر 
 4فدددددى عددددددد األصدددددوات مدددددن 

أصدددوات دون  3أصدددوات إلدددى 
  0تؽير داللة الكلمة

لكلمة "جداد ه" ندت  أما بالنسبة 
 عدددن إدؼدددام حرفدددى الددددال إلدددى

ر فددى نددوع المقدداطع يددحدددوث تؽ
)مقطع قصير  /de +jᾱdمن /

 + مقطددددددددع متوسددددددددط( إلددددددددى
 /de  +jᾱمقطعدددددددددددددددددددددددين(/ 

قصيرين(، وبالتالى حددث تؽيدر 
 5مدددددن فدددددى عددددددد األصدددددوات 

أصدددوات دون  4أصدددوات إلدددى 
  0ر داللة الكلمةيتؽ
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 الحرؾ
 صفته ومخرجه

 الشاهد الشطر

ر منگستدا سرحد اتو همچ - 
 0انديشه، بى سامان

  سرحد  ذشته از بگدشمنان  -
 0از باروو  

 ./haddᾱt - sarسرحد ات /
 ./hadd - sarسرحد  /

بالنسبة لكلمة "سرحد ات" هدى 
+  dᾱt  +hadتتكددددون مددددن/

sar ،)ثالث مقاطع متوسطة( /
وعندددما تددم إدؼددام حرفددى الدددال 

ر ندوع أحدد يدفى حرؾ واحدد تؽ
المقددددداطع وأصدددددبحت  الكلمدددددة 

+  dᾱt  +haتتكدددددون مدددددن / 
sar مقطع متوسط + مقطدع( /

قصدددددير + مقطدددددع متوسدددددط(، 
ر فددى عدددد يددوبالتددالى حدددث تؽ

 8أصوات إلدى  9األصوات من 
ر داللدددددددة يدددددددأصدددددددوات دون تؽ

  0الكلمة
أمدددددا "سدددددرحد " تتكدددددون مدددددن 

/hadd  +sar مقطددددددددددددددع( /
طويددددددل + مقطددددددع متوسددددددط(، 

رفددى الدددال وعندددما تددم إدؼددام ح
ر ندوع أحدد يدفى حرؾ واحدد تؽ

المقددددداطع وأصدددددبحت  الكلمدددددة 
 /had   +sarتتكددون مددن /

وبالتدالى  )مقطعين متوسطين(،
حدددث تؽيددر فددى عدددد األصددوات 

أصددوات  6أصددوات إلددى  7مددن 
 0ر داللة الكلمةيدون تؽ
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 الحرؾ
 صفته ومخرجه

 الشاهد الشطر

 /sص /
صفته: صوت 
صامت احتكاكى 

 مھموس
طرؾ مخرجه: 
 اللسان

واألسنان العليا 
 واللثة

ه مى  - هاى بچ ه براى  ويدگقص 
 0خود عمو نوروز

ه هاى -  در هم ؼم را ز نم  قص 
 0نم هاى باران ها شنيدن

ه /    /qesseقص 
نت  عن إدؼام حرفى الصاد فى 
دده" إلددى حدددوث تؽيددر فددى  "قص 

+  seنددوع أحددد المقدداطع مددن /
qes مقطددع  قصددير/ )مقطددع +

/ se  +qeمتوسدددددددط( إلدددددددى /
)مقطعددين قصدديرين(، وبالتددالى 

ر فددى عدددد األصددوات يددحدددث تؽ
 أصددوات 4أصددوات إلددى  5مددن 

 ر داللدددة الكلمدددة، لكدددنيددددون تؽ
لددوحظ أن هددذه الكلمددة قددد ظلددت 

فدددددى باللؽدددددة الالتينيدددددة تكتدددددب 
دون إدؼدددام الفارسدددية المعددداجم 

 ولكن /،qesseحرفى الصاد /
نطددق  عنددديظھددر هددذا اإلدؼددام 

باللؽدددددة الكلمدددددة  وكتابدددددة هدددددذه
ه/  0الفارسية /قص 

 - ch - čچ /
c/ 

صفته: صوت 
صامت احتكاكى 

 مجھور
مخرجه: مقدمة 
اللسان والحن  

 0الصلب

ه مى  -  ويد براى گقص 
 0خود عمو نوروز هاىبچ ه 

 /baččeبچ ه /
/ فددى چنددت  عددن إدؼددام حرفددى /

إلدددى حددددوث تؽيدددر فدددى "بچ ه" 
+  čeنددوع أحددد المقدداطع مددن /

bačمقطددع  قصددير / )مقطددع +
/ če +ba متوسدددط( إلدددى /

)مقطعددين قصدديرين(، وبالتددالى 
ر فددى عدددد األصددوات يددحدددث تؽ

أصددوات  4أصددوات إلددى  5مددن 
 ر داللة الكلمة،يدون تؽ
لددوحظ أن هددذه الكلمددة قددد  لكددن

فدى باللؽدة الالتينيدة ظلت تكتدب 
دون إدؼددام الفارسددية  المعدداجم 
/، لكدددن bačče" /چحرفدددى "

 عنددد نطددقيظھددر هددذا اإلدؼددام 
باللؽدددددة الكلمدددددة  وكتابدددددة هدددددذه

 0/بچ ه/الفارسية 
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 الحرؾ
 صفته ومخرجه

 الشاهد الشطر

 / L ل /
صفته: صوت 
صامت جانبى 

 مجھور
مخرجه: طرؾ 
 اللسان واللثة

دستان ز هم  قل ه هابه سوى  -
 0دبگشا
سركش  قل ه هاىشما، اى  -

 0خاموش
راه جويانى كه مى جستند  -

پى  قل ه هاآرش را به روى 
 0رگي
مؽموم  قل ه ىوين سراسر  -

 0وخاموشى كه مى بينيد

 /qolleقل ه /
ل/ فدى  نت  عدن إدؼدام حرفدى /

"قل ه" إلى حدوث تؽير فى نوع 
/ le  +qolأحددد المقدداطع مددن /

+ مقطددددددددع  قصددددددددير )مقطددددددددع
/ le +qoمتوسدددددددددط( إلدددددددددى /

)مقطعددين قصدديرين(، وبالتددالى 
حدددث تؽيددر فددى عدددد األصددوات 

أصددوات  4أصددوات إلددى  5مددن 
 لكدددن دون تؽيدددر داللدددة الكلمدددة،

لددوحظ أن هددذه الكلمددة قددد ظلددت 
فدددددى باللؽدددددة الالتينيدددددة تكتدددددب 
 دون إدؼدددامالفارسدددية المعددداجم 

/، لكددن يظھددر هددذا qolleاالم /
 عنددد نطددق وكتابددة هددذهاإلدؼددام 
 0/قل ه/ باللؽة الفارسيةالكلمة 

 

 /mم /
صفته: صوت 
صامت أنفى 
 مجھور

مخرجه: الشفة 
 العليا والشفة
 السفلى

ا آرش،  -  0ن خاموشهمچناام 

 
ا /  /ammᾱ?ام 

نددت  عددن إدؼددام حرفددى /م/ فددى 
ا" إلى حدوث تؽير فى ندوع  "ام 

+  mᾱأحدددددد المقددددداطع مدددددن /
?am مقطدع  قصير/ )مقطع +

/ mᾱ +?aمتوسددددددط( إلددددددى /
)مقطعددين قصدديرين(، وبالتددالى 

ر فددى عدددد األصددوات يددحدددث تؽ
أصددوات  4 أصددوات إلددى 5مددن 

 لكدددن الكلمدددة،ر داللدددة يددددون تؽ
لددوحظ أن هددذه الكلمددة قددد ظلددت 

فدددددى باللؽدددددة الالتينيدددددة تكتدددددب 
 دون إدؼدددامالفارسدددية المعددداجم 
 لكن يظھدر /،ammᾱ?/الميم 

 هددذا اإلؼددام عنددد نطددق وكتابددة
الفارسدددية باللؽدددة  الكلمدددة هدددذه
ا/  0/ام 
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 الحرؾ
 صفته ومخرجه

 الشاهد الشطر

يد -  مردمى خاموش هم  ام 
 0مپشت
يدپيک مرا  - خويش مى  ام 

 0داند
برآ، اى آفتاب، اى توشه ى  -

يد  0ام 
يدم -  0را برافرازيد ام 
يدمى دهد  -  ، ام 

 0مى نمايد راه
 :الترجمة

 0يعطى األمل، ويرشد

يد /   /ommid?ام 
ندت  عددن إدؼدام حرفددى المديم فددى 

يد" إلى حدوث تؽ ر فى ندوع ي"ام 
/ mid   +?omالمقطدددع مدددن /

 )مقطعدددددددين متوسدددددددطين( إلدددددددى
 /mid  +?o مقطددع متوسددط( /

+ مقطع قصدير(، وبالتدالى حددث 
 6تؽيددر فددى عدددد األصددوات مددن 

أصدددددوات دون  5أصدددددوات إلدددددى 
 0تؽير داللة الكلمة

 /nن /
صفته: صوت 
صامت أنفى 
 مجھور

مخرجه: طرؾ 
اللسان 

واألسنان العليا 
 واللثة

 هپن ارا در خستگى نيمروز  -
ه ماندن  0در 

 /pannâhه /پن ا
فدى  ندوننت  عن إدؼدام حرفدى ال

" إلى حدوث تؽير فدى ندوع هان پ"
 /nâh   +pan/ المقطدع مدن

 )مقطعدددددددين متوسدددددددطين( إلدددددددى 
/nâh  +pa/  مقطددع متوسددط(

قصدير(، وبالتدالى حددث  + مقطع
 6ر فددى عدددد األصددوات مددن يددتؽ

 أصدددددوات دون 5أصدددددوات إلدددددى 
 0ر داللة الكلمةيتؽ

فى فكل الكمسات الدابق ذكخىا حجث ليا تغيخ فى البشية السقصعية، كبالتالى 
 ٓبشية الكمسة نتيجة لئلدغاـ

أما بالشدبة إلدغاـ حخفيغ متساثميغ فى كمستيغ متجاكرتيغ اليػجج أمثمة عمى 
 ىحا الشػع مغ اإلدغاـ فى السشطػمة، مثل: 

 ىخكز ←/ har ruz/،ىخ ركز/dustar/دكستخ ←/ dust tarدكست تخ/
/haruz/مغ نيد ،/man niz /← /مشيدmaniz/ٓ(ٕٚٗ) 

 ر، ح، ث، ت، كالسجغع فى الستساثميغ يقع فى سبعة عذخ حخفًا،كىى: ب،
 ( ٕ٘ٚ)ٓى ،ىك، ف، ـ، ؿ، ،ک ؽ، ؼ، غ، ع، س،
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باإلضافة إلى تمظ الحخكؼ يقع اإلدغاـ أيزًا فى حخكؼ أخخى فى 
 ٓز - چالفارسية، كىى: 

فى األصػات الرامتة الدابقة الحكخ يقع أيزًا فى كسا يقع اإلدغاـ 
 ٓ/i/ كالياء /oالرػائت الستساثمة، مثل: الزسة /
/ بجػار بعزو اآلخخ يجغساف فى بعزيسا oفعشجما يتكخر الرائت الزسة/

/،ثع يححؼ إذا جاكر مثبًل uىػ الػاك/ بلً شػي اً صائت اً اآلخخ كيريخاف صػت
/، فيتع تذجيج dالرامت الجاؿ/ / أك الرػتeالرػت الرائت الكدخة /

معًا، أك عشجما أحيانًا الرػت الرامت الحى يميو، كالسج كالتذجيج يأتياف 
/ الحى يعج ىحا الرائت ىػ نفدو نػع مغ الكدخة iيتػالى الرائتيغ الياء/

/e/يجغع الرائتيغ كيأتياف عمى شكل صائت مج /i - i: - î كأحيانًا يدسع ،/
 (ٕٙٚ)ٓج ىحا الرائت السج/ بعyشبو الرائت الياء/

 ٓاليػجج فى السشطػمة شػاىج عمى اإلدغاـ فى الرػائت الستساثمة
 إدغام الستقاربيؼ :◄

كل حخفيغ فى السخخج كالرفة، أك فى السخخج تقارب إدغاـ الستقاربيغ ىػ "
 (ٕٚٚ)ٓدكف الرفة، أك فى الرفة دكف السخخج"

الحى يؤدى إلى حجكث  كيشتج ىحا الشػع مغ اإلدغاـ بدبب تجاكر األصػات
عمى المداف فى أثشاء الشصق بو، فيتجاذب الرػتاف أحجىسا اآلخخ  ثقل

ألف  ففيجغساًا كمخخج ةً صف غيممتساث فليتحجا فى السخخج كالرفة، كيربحا
اإلدغاـ ىػ إخخاج الرػتيغ مغ مخخج كاحج دفعة كاحجة، كاليسكغ إخخاج 
الستقاربيغ مغ مخخج كاحج ألف لكل صػت مخخجًا عمى حجة، لحا يجب أف 

 ٓف متساثميغايكػف الرػت
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 كىػػػى: الباء،التاء،الثػػػاء، كيػػػتع ىػػػحا الشػػػػع مػػػغ اإلدغػػػاـ فػػػى سػػػتة عذػػػخ حخفػػػًا،
 السػػػيع، الػػػبلـ، القػػػاؼ، الزػػػاد، الذػػػيغ، ،الدػػػيغ الػػػخاء، الػػػجاؿ، الحػػػاء، الجػػػيع،
 (ٕٛٚ)ٓكالشػف 

/، jيجغع فى الجيع / /ch - č - cچ/كفى المغة الفارسية أيزًا مثل حخؼ 
 ٓ/p/ فى الباء الفارسية /bكالباء /

 ت"، حيث يقػؿ الذاعخ:شگفمثاؿ ذلظ فى السشطػمة "در 
 جو ،پی ن خسته و ڎاكودكان، با ديد ◙
 وانى ھاپھلاز  تشگفدر    
  واز ،پشعله ھا  كو ه د     

 (ٜٕٚ)0باد د  ؼوؼا   

 (ٗٓٔ) قج سبق ذكخ التخجسة فى ص 

ى ----------------------/ ؼdar shegeftanف /شگفتدر
------------ؿ ؾ--------------------------األص

  (ٕٓٛ)ٓ/shegeftadanدف /شگفتانت ---------------------

ف فى السخخج كىػ شخؼ المداف كاألسشاف تا/ متفقt/ كالتاء/dالجاؿ/فشطخًا أف 
نفجارى مع اختبلؼ اف فى الرفات، فكبلىسا صػت تاالعميا كالمثة، كمتقارب

أف الجاؿ صػت مجيػر كالتاء صػت ميسػس، كأدى ىحا إلى إبجاؿ 
ف فى الرفات كالسخخج، فتع ف متساثبلا/ حتى أصبح يػجج صػتdالجاؿ/

صػت كاحج كىػ التاء لتجشب الثقل فى نصق الكمسة، كقج نتج  إدغاميسا فى
خ فى البشية السقصعية عمى كجو الخرػص نػع السقاشع، فسغ يعغ ذلظ تغ

dan  +ta  +gef  +she  مقصع متػسط + مقصع قريخ + مقصع متػسط(
)مقصع  tan  +gef  +seمقاشع إلى  ة+ مقصع قريخ(، أى مغ أربع
مقاشع، كنتج عغ ذلظ  ةصع قريخ(، أى ثبلثمتػسط + مقصع متػسط + مق
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مقاشع، كمغ عذخة أصػات  ةمقاشع إلى ثبلث ةتغيخ البشية السقصعية مغ أربع
    ٓخ داللة الكمسةيأصػات دكف تغ يةإلى ثسان

الجدول التالى یبيؼ اإلدغام الستقارب فى األصؽات الرامتة فى كمسة واحدة 
 0مؼ خالل السشعؽمة

 حدوث اإلدؼام كيفية الشاهد الشطر

 نمقص ه هاى در هم ؼم را ز 
 0باران شنيدن نم هاى

 namna/0(305)/ من /namنم / نم

ن فدى ان متفقدادؼمت النون فى الميم، فالصوتأحيث 
فھمددا صددوتان صددامتان أنفيددان مجھددوران  الصددفات،

صوت الميم مخرجده الشدفة فومختلفان فى المخرج، 
مخرجدده فالعليددا والشددفة السددفلى، أمددا صددوت النددون 

طددرؾ اللسددان واألسددنان العليددا واللثددة، ونظددرا  ألن 
ن ان كددان يجددب أن يكددون الصددوتان مختلفدديالمخددرج
، لددذل  لحدددوث اإلدؼددام ن ومددن مخددرج واحددديلمتمدداث
دلت النددون ميمددا  نتيجددة لتدأثر النددون بددالميم، وبعددد أبد

ذل  تم إدؼام الصدوتين المتمداثلين فدى صدوت واحدد 
تؽيدددر فدددى البنيدددة وهدددو المددديم، وحددددث نتيجدددة لدددذل  

/ )مقطددددع قصددددير + na  +namالمقطعيددددة مددددن /
/ )مقطدددع متوسدددط(، namمقطدددع متوسدددط ( إلدددى /

ر فى بنية الكلمة من مقطعدين إلدى يوبالتالى حدث تؽ
أصددوات دون  3أصددوات إلددى  5مقطددع واحددد، ومددن 

   0ر داللة الكلمةيتؽ

كه ز اندوهان  دمولى، آن  -
 0تار استی گروان زند

كه نيكى وبدى  دمولى، آن  -
 0ر استپيکاه گارا 

/، فددددالنون هددددو donb/ أصددددلھا دنددددب /domدم / دم
صوت صامت أنفى مجھور، ومخرجه طرؾ اللسدان 

ھو صدوت صدامت فواألسنان العليا واللثة، أما الباء 
نفجددارى مجھددور، ومخرجدده الشددفة العليددا والشددفة ا

 0السفلى
 لبددل كديلى النون والباء فى آخر الكلمدة افعندما تتو

 (306)0منھما بالميم

فددالميم صددوت أنفددى مجھددور ومخرجدده الشددفة العليددا 
والشدددفة السدددفلى ألن المددديم متفقدددة مدددع الندددون فدددى 

وأدى هدذا  متفقدة مدع البداء فدى المخدرج،والصفات، 
من النون والباء إلدى المديم،  لاالتفاق إلى أن تبدل ك

 نت ف ن فى الصفات والمخرج،ثالن متماافظھر صوت
أدى ا فى صوت واحد وهو الميم، وإدؼامھم عن ذل 
/ donbتؽير فى نوع المقطع فمن /حدوث إلى ذل  

/ مقطددددع متوسددددط ، dom)مقطددددع طويددددل( إلددددى /
ر فدى بنيدة الكلمدة مدن حيدث عددد يدوبالتالى حددث تؽ
حدوث أصوات دون  3أصوات إلى  4األصوات فمن 
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   0تؽير فى داللة الكلمة

 
 

 : أما اإلدغام فى الرؽائن
 يقػؿ الذاعخ :، حيث السشطػمة مثاؿ ذلظ فى

 كا  ك دن، كا  ك دن ؛ ◙

 آ ميدن ؛   
 وتشنه  ا ديدن ؛خشڇ م انداز بيابان ھا  چش   

 ( ٕٔٛ)0نوشيدنپاڇ ج عه ھايى از سبو  تازه آب    

 :  التخجسة
 العسل، العسل ، 

 الخاحة ؛
 رؤية مشطخ الرحخاء اليابدة، كالعصذانو ؛

 ٓاآلنيةحتداء رشفات مياه نؿية مغ ا
/، أما فى الفارسية nôshîahanفالسرجر "نػشيجف" فى الفارسية القجيسة /

 (ٕٕٛ)ٓ/nušidanالجرية /
ف الياء صػت صائت إف الياء كالفتحة فى الكمسة، حيث اقج تػالى الرائت

شػيل مجيػر أمامى، مختفع، مغمق، كمخخجو الجدء األمامى مغ المداف 
 مشخفس - ئت قريخ مجيػر أمامىرػت صافكالحشظ الرمب، أما الفتحة 

كمخخجو الجدء اإلمامى مغ المداف كالحشظ الرمب، كنتيجة  مفتػح، -
ع إدغاـ تلتقاربيسا فى الرفات كاتفاقيسا فى السخخج كإبجاؿ الفتحة ياء، 

/، كحجث فى î - iالرػتيغ الستساثميغ فى صائت شػيل كاحج كىػ الياء/
داؿ، كنتيجة لحلظ بخزت مقاشع الكمسة الكمسة تغيخات أخخى كىى إبجاؿ الياء 

/ )مقصع متػسط + مقصع قريخ + مقصع dan  +ši  +nuالتى تتكػف مغ/
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 ٛعجد األصػات مغ حيث عمى ذلظ تغيخت بشية الكمسة مغ  ءً قريخ(، كبشا
  ٓأصػات دكف تغيخ داللة الكمسة ٚأصػات إلى 

 
  بيؼ نساذج أخرى مؼ اإلدغام فى الرؽائن :یالجدول التالى 

 سبب حدوث اإلدؼام الشاهد الشطر

به صبح  -
 !  دنگسوراستين 

ن آفتاب پنھابه  -
بين پاک مھربار 

 !  دگنسو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
راه جويائى كه  -

آرش  مى جستند
 را به روى 

 رپی گيها، قله 
يافتندددددددد آخدددددددر  -

مى فسونى را كه 
 جستند

 دنگسو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مى 
 جستند

أما الفارسية الدرية  /،saokentaفى األوستا /
/so(w)gand/0(283) 

فى الكلمة يتسبب ذل  فى إدؼام  a - oعندما يتوالى الصائتان 
/، ممددا ينددت  عددن ذلدد  وجددود oكلھمددا فددى الصددائت الضددمة /

مدن وجدود حدرفين مدن  / بددالً u - o: -  ôالصدائت الطويدل / 
ويظھدددر فدددى الؽالدددب علدددى شدددكل الصدددائت المركدددب  الضدددمة،

/ow/0(284) 

 -مدددنخف   -تحدددة صدددوت صدددائت قصدددير مجھدددور أمدددامى فالف
مفتوح، ومخرجه الجزء األمامى من اللسان والحن  اللين، أما 

 -وسددطى  -صددوت الضددمة فھددو صددوت صددائت مجھددور خلفددى 
نصؾ مؽلق، ومخرجه مؤخرة اللسان مع الحن  اللين، فأبدلت 
الفتحة بالضدمة، ثدم تدم إدؼدام الصدوتين المتمداثلين فدى صدوت 

/، أى ظھدر owصائت طويل وهو الواو، أو الصائت المركب /
تددأثير الصددوت الثددانى الضددمة فددى الصددوت األول وهددو الفتحددة، 

ت مقداطع وهى مماثلة كلية رجعيدة، ونتيجدة لھدذا اإلدؼدام بدرز
/ )مقطددع طويددل + مقطددع gand + so(w)الكلمددة، وهددى /

 7أصددوات إلددى  8قصددير(، وتؽيددر عدددد أصددوات الكلمددة مددن 
 0أصوات دون تؽير داللة الكلمة

 
  0"مى جستند" من المصدر "جستن"

/، أمدددا فدددى الفارسدددية الدريدددة jô(i)shnوهدددو فدددى البھلويدددة /
/jostan/0(285) 

 -هدو صدائت مجھدور خلفدى / وôحيث تتدابع الصدائتان الدواو /
مؽلددق، ومخرجدده الجددزء الخلفدى مددن اللسددان والحندد   -مرتفدع 

 -/ وهو صوت صدائت مجھدور أمدامى iاللين، والصائت الياء /
مؽلق، ومخرجده الجدزء األمدامى مدن اللسدان والحند   -مرتفع 

الصلب، حيدث أبددل صدوت اليداء واواً، ثدم تدم إدؼدام الصدوتين 
لواو، ثم أبدل بعد ذلد  بصدوت المتماثلين فى صوت واحد هو ا

نصددؾ  -وسددطى  -الضددمة وهددو صددوت صددائت مجھددور خلفددى 
مؽلق، ومخرجه مؤخرة اللسان مع الحن  اللين، وهدذا اإلبددال 
نتيجدددة لتقدددارب الدددواو و الضدددمة فدددى الصدددفات واتفاقھمدددا فدددى 
المخددرج، وقددد أبدددلت الشددين بالسددين  التفاقھمددا فددى الصددفات، 

اتفاقھما فى المخدرج وهدو فكالهما صوت احتكاكى مھموس، و
/ a/ والفتحدة /tصدوتى التداء/ طرؾ اللسان واللثدة، ثدم إضدافة
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/ tan  +josاظھدددار ندددوع المقددداطع، وهدددى/ ممدددا أدى إلدددى
)مقطعين متوسطين(، فنت  عن ذل   تؽيدر عددد األصدوات مدن 

 0أصوات دون  تؽير داللة الكلمة 6أصوات إلى  5

ف، كيكػف أخخ المفع  اكمستيػجج شكل آخخ لئلدغاـ كىػ عشجما تتخكب 
األكؿ كأكؿ المفع الثانى قخيبى السخخج، أك مغ نفذ الجشذ، أك الشػع أحيانًا 
يجغع الحخؼ األخيخ مغ الكمسة األكلى فى الحخؼ األكؿ مغ الكمسة الثانية، 

 مثل :
 ←/ bolandtar، بمشػػػػج تػػػػخ// بسعشػػػػى أسػػػػػأbatar/بتػػػػخ ←/ badtarبػػػػجتخ/
 (  ٕٙٛ)ٓػؿ/ بسعشى أشbolantar/ بمشتخ

/ فى تخكيب ىحه الكمسة مع sad/ فى كمسة صج/dكأيزًا الرامت الشيائى/
/، فتبجؿ الجاؿ إلى تاء كيجغساف معًا فى t/ تجاكر التاء/d/، فالجاؿ/tahتا /

 (ٕٚٛ) ٓ/tصػت كاحج كىػ التاء/

 ٓاليػجج شػاىج فى السشطػمة عمى ىحا الشػع مغ اإلدغاـ
أنو ييجؼ إلى تجشب ثقل التقاء مغ العخض الدابق لئلدغاـ يتزح 

ندجاـ الرػتى فى بشية المسا يحقق الخفة فى الشصق مع تػافخ ا ،الستساثميغ
 ٓالكمسة

إذف اإلدغاـ يحجث فى صػتيغ متساثميغ تجاكرا فأدى تجاكرىسا إلى أف 
يجغسا كيمفطا صػتًا كاحجًا مذجدًا، كيشتج اإلدغاـ أيزًا عغ صػتيغ متقاربيغ 

فيؤثخ أحجىسا فى اآلخخ أى يؤثخ الرػت القػى فى  كليدا متساثميغ،
الرػت الثانى كيحػلو مثمو ثع يجغساف فى صػت كاحج، كيحجث أيزًا فى 
كمستيغ بحيث يجغع الحخؼ األخيخ مغ الكمسة األكلى فى الحخؼ األكؿ مغ 
الكمسة الثانية، ففى ىحه الحاالت أصبحت السساثمة سببًا نتج مغ خبلليا 

إلدغاـ فى كل صػرة يعج نتيجة لمسساثمة الرػتية أك فخعًا اإلدغاـ أى أف ا
 ٓمشيا
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 0فيسا یمى شكل تؽضيحى یبيؼ ندبة اإلدغام فى السشعؽمة

 الشدبة السئؽية إدغام الستقاربيؼ إدغام الستساثميؼ اإلجسالي
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 / :قمب ۀقاعد - قمب - metathesisالسكانى /القمب  -4
قمب األصػات "جا بو جايى صجاىا" ىػ ضاىخة صػتية مػجػدة فى جسيع 

حجث بيغ الرػامت ت ىالمغات، كتعج ىحه الرشعة مغ فخكع الجشاس، كى
 ٓبعس، كبيغ الرػائت أيزاً البعزيا 

 القمب لغًة :
 باششػػػػو أك شػػػػسالو، يسيشػػػػو أك أسػػػػفمو، أعػػػػبله جعػػػػل: قمبػػػػاً  ─ىػػػػػ قمػػػػب الذػػػػ  

 ( ٕٛٛ)ٓضاىخه

 اصطالحًا :
حػبلؿ حػخؼ محػل إىػ تقجيع حخؼ مغ حػخكؼ الكمسػة عمػى حػخؼ آخػخ، أى 

يكػػػػػف عمػػػػى أثػػػػخ تتابعيسػػػػا، أك مجاكرتيسػػػػا  اً أحيانػػػػ، فآخػػػػخ بالتقػػػػجيع كالتػػػػأخيخ
 التػى كالكمسػة ،"كػخدف كنػوگژلبعزيسا اآلخػخ، كتدػسى ىػحه العسميػة بالقمػب "كا

 ( ٜٕٛ)ٓ"كنوشگبا - كنوگژكا" مقمػب تدسى قمبت

 ومثال ذلغ فى السشعؽمة، يقؽل الذاعر : 
    بود ؛ڎا وز ◙
   تلخ وتا   بودڎا وز   
 ون  و  بدخواھان ما تي هچبخت ما    
  هچيدشمنان ب  جان ما    

 ( ٜٕٓ)0شھ  سيلى خو ده ھذيان داشت   

 الترجسة : 
 كانت أياماً 

 كانت أيامًا مخيخة كمطمسة
 مثل كجو حاقجيشاحطشا مطمع 
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 ف عمى أركاحشاك نا مديصخ ؤ أعجا
 كانت السجيشة مرابة بمصسة اليحياف 

 (ٜٕٔ)ٓ/talx/، أما فى الفارسية الجرية /tâxlفكمسة "تمخ" فى البيمػية /

 - / كىػػػػػ صػػػػػت صػػػػائت مجيػػػػػر خمفػػػػىâحػػػػجث فػػػػى البجايػػػػة إبػػػػجاؿ األلػػػػف/
/ كىػػػػ aمفتػػػػح، كمخخجػػػو مػػػؤخخة المدػػػاف كالحشػػػظ المػػػيغ بالفتحػػػة / - مػػػشخفس

مفتػػػح، كمخخجػػو الجػػدء األمػػامى  - مػػشخفس - صػػػت صػػائت مجيػػػر أمػػامى
مػػػغ المدػػػػاف كالحشػػػظ الرػػػػمب، كحػػػػجث اإلبػػػجاؿ نتيجػػػػة لمتقػػػارب فػػػػى الرػػػػفات 

مفتػػػح، ثػػع بعػػج ذلػػظ حػػجث قمػػب جدئػػى  - مػػشخفس -فكبلىسػػا صػػػت مجيػػػر 
حتكػػاكى ا/ كىػػػ صػػػت xخ لرػػػت الخػػاء/يتػػأخ فػػى آخػػخ حػػخفيغ، أى حػػجث

/ كىػػػػ Lميسػػػػس، كمخخجػػػو مػػػؤخخة المدػػػاف كالحشػػػظ المػػػيغ كتقػػػجيع عشػػػو الػػػبلـ/
صػػػػت جػػػانبى مجيػػػػر كمخخجػػػو شػػػخؼ المدػػػاف كالمثػػػة، ككميسػػػا يحسػػػل معشػػػى 

بشيػػة فػػى لػػع يحػػجث أى تغيػػخ فػػى البشيػػة السقصعيػػة أك  لػػحلظالسػػخ،  كاحػػج كىػػػ
 ٓالكمسة

المفػػع، ؼيقػػجـ  فالدػػيػلة كالتيدػػيخ مػػغ خػػبلؿ تخؽيػػكتيػػجؼ ضػػاىخة القمػػب إلػػى 
 حؿيقػاً الشاشق بعس أصػات الكمسة كيػؤخخ أخػخى شمبػًا لمسجاندػة الرػػتية كت

 ( ٕٜٕ)ٓلمخفة

 ويشقدػ القمب إلى ثالثة أقدام : 
 قمب كمى :  -1

 ( ٖٜٕ)ٓىػ أف يقع القمب فى جسيع حخكؼ الكمسة

 ٓمغ أكليا إلى آخخىاأى يكػف فى تقجيع ك تأخيخ فى كل حخكؼ الكمسة 
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 0وفيسا یمى جدول یؽضح القمب الكمى فى كمسات السشعؽمة
 قلب كلى الشاهد الشطر

 آتشدر كنار شعله ى  -
 نشستن آتش هاش پي -
 آتشر گمتجان تو خد -

 :الترجمة
 روح  خادمة النار

 آتشزار باغ گمتاو به جان خد -
 بود
 ؛رپ آتشمرا تير است  -

 مرا باد است فرمانبر
: لى سھم مفعم بالنار؛ الترجمة

 ولى رياح تمتثل ألوامرى

/ بمعنى ندار، ?tešâ? - tašâآتش / آتش
/ etâšوهدددى قلبدددت عدددن الكلمدددة شدددتا /

 ( 294)0ؼذاء -بمعنى جائع 
عندددما طددرأ علددى كلمددة "شددتا" القلددب 
تؽيددرت الداللددة،و أيضدداً حدددث تؽيددر فددى 

/ )مقطعين tâ  +seنوع المقاطع من /
/ )مقطددددع ?teš  +â/إلدددى  قصددديرين(

وبالتددددالى  ،متوسددددط + مقطددددع قصددددير(
ر فددى بنيددة الكلمددة مددن ناحيددة يددحدددث تؽ

 5أصددوات إلددى  4عدددد األصددوات مددن 
 0أصوات

 ، آرام و بالبخندرمردپي -

ن، دستى به هگي، اندورمردپي -
 ر دست مى ساييد يگد
آرام  رمردپي -صبح مى آمد  -

 كرد آؼاز 
ون چ مردىرفت وبگبرش  -

 صدؾ
با  مردن آؼاز كرد آن چني -

 دشمن
 آزاده مردىهى سپامنم آرش، 

/ بمعنددى رجددل قلبددت عددن mardمددرد / مرد
/ بمعنددددددددددددى deramالكلمددددددددددددة درم /

 (295)0درهم
لدددوحظ اخدددتالؾ الداللدددة عنددددما حددددث 

تؽير فى  مما نت  عنهدرم،  القلب لكلمة
/  ram  +deالبنيدددة المقطعيدددة مدددن /

إلددى  )مقطددع متوسددط + مقطددع قصددير(
/mard مقطددددع طويددددل( ، وبالتددددالى( /

 ينحدث تؽير فى بنية الكلمدة مدن مقطعد
أصدوات إلدى  5مدن  ، وواحد إلى مقطع

 0أصوات 4

به سوى آسمان  سرنگه س آپ -

 بركرد
، نه در دلم سرمنه ترسى در  -
 استک با

 :الترجمة
ليس الخوؾ فى رأسى وال فى 

 0قلبى
رواز پ سرمرد گبه بال كركسان  -

 رد گيمى 

/ منقلبددددة عدددن الكلمددددة رس sarسدددر / سر
/ras/0(296) 

 0أو العكس "رس" منقلبة عن "سر"
نالحددظ اخددتالؾ الداللددة "رس" بمعنددى 

عالى، وعنددما قلبدت إلدى "سدر"  -بالػ 
قمة"، ولدم  -تحولت الداللة إلى "رأس 

فدى ر فى البنية المقطعيدة، أو ييحدث تؽ
  0بنية الكلمة
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با اهريمنى  جنگون در دل چ -
 رخاش جو دارمپ
به بزم ما و رزم ما، سبو  -
 است جنگرا سنگ و

 :الترجمة
بسبب حفلنا وحربنا تكون الحرب 

 0للحجر واإلبريق

گن  / منقلبددده عدددن كلمدددة jangجنگ / جنگ
/ganj/0(297 ) 

" منقلبدددددددددة عدددددددددن گن أو العكدددددددددس "
 0"جنگ"

يوجددد اخددتالؾ فددى الداللددة عندددما قلبددت 
بمعندددى  جنگ" بمعندددى كندددز إلدددى گن "

حددرب، ولددم يحدددث أى تؽيددر فددى البنيددة 
 0بنية الكلمةفى المقطعية أو 

 رمگو  رمنگيدل به رؤياهاى دا -

 شعله بستن
 گمرترس بود وبال هاى  -
 گمرم پيشز  -
بيزار است كه  گمردلم از  -
اهرمن خو، آدمى خوار  گمر

 است
شيرين  گمرفرورفتن به كام  -

 است 
ره ى ترس آفرين چھنقاب از  -
 خواهم كند گمر
تند خو  گىمردر كام پا و چ -

 دارم

 گمر
 رمگ

رم گ/ عددددددددددددن marg/ گرمقلبددددددددددددت 
/garm/0(298) 

رم" منقلبدددددددددة عدددددددددن گأو العكدددددددددس "
  0"گرم"

رم" بمعنددى گنالحددظ تؽيددر الداللددة مددن "
" بمعنددددى گرمحددددار إلددددى " -سدددداخن 

ر فدى البنيددة يدالمدوت، ولدم يحدددث أى تؽ
  0بنية الكلمةفى المقطعية، أو 

 قمب جزئى : -2
ىػ أف يقع القمب فى بعس حخكؼ الكمسة، كليذ كل حخكفيا مغ خبلؿ 

 (ٜٜٕ)ٓتقجيع كتأخيخفى بعس الحخكؼ

 0الجدول التالى یؽضح القمب الجزئى فى كمسات السشعؽمة
 قلب كلى الشاهد الشطر

 شعله ى آتش كناردر  -
 بام ديدن كناردر  -
 در كنارن ؼمگيمادران  -

/ منقلبددددددددددة عددددددددددن كددددددددددران kenârكنددددددددددار / كنار
/nâkar/0(300) 

 يالحددددظ أن كددددال الكلمتددددين بمعنددددى واحددددد، وهددددو 
شددداطف، فقدددد تقددددمت  -ضدددفة  -جاندددب  -طدددرؾ 

ر فددى البنيددة يددالنددون عددن الددراء، ولددم يحدددث تؽ
 0بنية الكلمةفى أو  المقطعية،
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بود و بال هاى  ترس -
 گمر
در سرم، نه در  ترسىنه  -

 استک دلم با

/، أمدا فدى الفارسدية trasترس فى األوستا / ترس
 tars/0(301)الدرية /

يالحظ أن كال الكلمتين يحمالن داللدة واحددة، 
/ علدى aوهى الخوؾ، وهندا تقددمت الفتحدة /

/، أى صدددوت صدددائت علدددى صدددوت rالدددراء /
البنيددددة ر فددددى يددددصددددامت، ولددددم يحدددددث أى تؽ

 0المقطعية، أو بنية الكلمة

/ egeftanšتددددن /شگفت مددددن مصدددددر شگف تشگف وانى هاپھلاز  تشگفدر  -
 gešeftan/0(302)ن /گشفتمنقلب عن 

كددال المصدددرين يحمددالن داللددة واحدددة، وهددى 
الحيددرة بددالرؼم مددن حدددوث القلددب  -التعجددب 

/ gفدددى بعددد  الحدددروؾ، فقدددد تقددددم صدددوت /
ر فدددى يدددتؽ/، ولدددم يحددددث أى šعلدددى صدددوت /

 0البنية المقطعية، أو بنية الكلمة

 مى بارد ؛ برؾ -
مى بارد به روى  برؾ -

 سنگخار وخارا
زود دانستم، كه دور از  -

 وسوز  برؾداستان خشم 
ل از گسر برون آوردن  -

  برؾدرون 
 برفىيا شب  -
روى برؾ مى  برؾ -

 باريد
ه هاى  - برؾ وندرون در 

 آلودى كه مى دانيد

/، أمددا فددى vafrالبھلويددة "وفددر" /بددرؾ فددى  برؾ
 barf/0 (303)الفارسية الدرية /

يالحظ أن كلمة "وفر" حدث فيھا قلب، حيدث 
تقدمت الدراء علدى الفداء، باإلضدافة إلدى ذلد  

بدددلت الددواو وهددو صددوت احتكدداكى مجھددور، أ
ومخرجددده الشدددفة السدددفلى واألسدددنان العليدددا 

نفجدارى مجھدور، ابالباء وهو صوت صدامت 
العليددددا والشددددفة السددددفلى،  ومخرجدددده الشددددفة

وحدددث اإلبدددال نتيجددة للتقددارب فددى الصددفات 
همدددا يحمدددالن داللدددة واحددددة، والمخدددرج، وكال

وهدددى الدددثل ، ولدددم يحددددث تؽيدددر فدددى البنيدددة 
 0المقطعية، أو بنية الكلمة

 و تارى بودتلخ ر گاروز -
 ون روى بدچبخت ما 

 خواهان ما تيره
: كانت أياماً مريرة الترجمة
مثل وجه حظنا 0ومظلمة

 0حاقدينا المظلم
به تنھا تير تركش  -

 را تلختانآزمون 

 تلخ
 
 

/، أمددا فددى الفارسددية tâxlتلددخ فددى البھلويددة /
  talx/0(304)الدرية /

/ بالفتحددة âاأللددؾ /إبدددال حدددث فددى البدايددة 
/aتقددمت الخداء / /، ثدمx/ علدى الدالم / L ،/

و بدددالرؼم مدددن ذلددد  فھمدددا  ىئدددأى قلدددب جز
المدر، ولدم يحدددث  واحدددة،وهىيحمدالن داللدة 

 0بنية الكلمة تؽير فى البنية المقطعية، أو
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آيا مى تواند نگ كدام آه -
 ساخت

/ منقلددددب عددددن sâxtanالمصدددددر سدددداختن / ساخت
  xâstan/0(305)خواستن /

/ x/ علدى الخداء /sحيث تقدم صوت السدين /
ممددددا أدى إلددددى اخددددتالؾ الداللددددة فالمصدددددر 

الرؼبدددة، أمدددا  -"خواسدددتن" بمعندددى الطلدددب 
العمل، ولدم يحددث  -"ساختن" بمعنى الصنع 

ر فددى البنيددة المقطعيددة، أو فددى بنيددة يددأى تؽ
  0الكلمة

، آخرين فرمانآخرين  -
 تحقير

/، أمدا فدى الفارسدية framânفى البھلويدة / فرمان
 farmân/0(306 )الدرية /

حدث تقديم و تدأخير، فتقددم الصدوت الصدائت 
الفتحة على الصوت الصامت الراء، وبالرؼم 

كددال الكلمتددين يحمددالن داللددة فمددن هددذا القلددب 
الدسدتور، ولدم  -الحكدم  -األمدر  واحدة، وهى
فددى أو ر فددى البنيددة المقطعيددة، يدديحدددث أى تؽ
 0بنية الكلمة

أما فدى الفارسدية  /،frazandفى البھلوية / فرزند رن  و كار فرزند -
 farzand/0(307 )الدرية /

حدث تقديم و تدأخير، فتقددم الصدوت الصدائت 
/، rالفتحدددة وتدددأخر الصدددوت الصدددامت الدددراء/

 -مولدود هما يحمالن داللة واحدة، وهدى وكال
ر فدددى البنيدددة يدددوليدددد، ولدددم يحددددث تؽ -إبدددن 

 0المقطعية، أو فى بنية الكلمة

با وحشتى در  م هاچش -
نه هر طرؾ را چشمخا

 جست وجو مى كرد
ويى، گوتگف، بى م هاچش -

هر طرؾ را جست وجو 
 مى كرد

  آفتاب تازه رس مچشبه  -
 جايم
ويا ولب گ مچشهزاران  -

  خاموش
به نيرويى كه دارد  -

 و در لبخند مچشدر گى زند
ين به  - هزاران نيزه زر 

 شيدپاآسمان م چش

 چمش / منقلبة عن čašmم /چشكلمة  مچش
/amšč/0(308) 

/، m/ علدددى المددديم /šحددددث تقدددديم الشدددين /
 -وكالهما يحمالن داللدة واحددة، وهدى العدين 

ر فددددى البنيددددة يددددالبصددددر، ولددددم يحدددددث أى تؽ
 0المقطعية، أو فى بنية الكلمة
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 بر همى شد نچشماز  -
 با نسيم صبحدم همراه

 رداندند گ مچشر مردان پي -
 م هايشچشدم يک بست  -

  را عمو نوروز

  

 قمب السدتؽى : -3
يػ عشجما يقمب مرخاع، أك بيت يكػف بشفذ العبارة كالسعشى، كيقخأ مدتػى، ف

 (ٜٖٓ) ٓأك مقمػب، مثل: داـر ىسو مخاد بسعشى عشجى جسيع مخادى

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
 ، رد دوربپور  ◙
 د ؟چنتا كجا ؟ تا    

 ( ٖٓٔ)0  ايمان؟ پنجه آه ! كو بازو  بوالدين و كو س     

 الترجسة :
 لػ انصمق بعيجاً 

 إلى أى مجى؟ كع ؟
 آه ! ايغ الداعج الفػالذى، كؾبزة اليج السؤمشة

رد"، فتع قمب الجسمة ك تقخأ مقمػبة؛ بپر دكر گرد دكر" أى "ابپفجسمة "كر 
جسمة شبق عمييا  ٚٗع أنو يػجج فى السشطػمة كلكغ السعشى كاحج، كيبلح

 ٓالقمب السدتػى 
 القمب السجشح/ السعطف : -4

يػجج ما يدسى بالسقمػب السجشح أك السعصف، كىػ كسقمػب الكل إال أف 
 (ٖٔٔ)ٓإحجى الكمستيغ تكػف فى أكؿ البيت ك األخخى فى آخخه

  ٓاليػجج شػاىج عمى ىحا الشػع مغ القمب السكانى فى السشطػمة
إذف نتيجة لمقمب يحجث تصػر فى داللة الكمسة، فتشذأ صػرة ججيجة لمكمسة 
بسعشى ججيج، كىشاؾ ألفاظ أخخى لع يصخأ عمييا ىحا التصػر كضمت بشفذ 
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ؼ فى السعشى، كاتفاؽ فى األحخ  اً تشاسبيكػف السعشى، كالقمب بيغ الكمستيغ 
  ٓمجح - األصمية دكف تختيبيا، مثل: حسج

 0فيسا یمى شكل تؽضيحى یبيؼ ندبة ظاهرة القمب السكانى فى السشعؽمة
 

 القمب السجشح القمب السدتؽى  القمب الجزئى القمب الكمى اإلجسالى
الشدبة 
 السئؽية

99 
ٕٗ ٕٛ ٗٚ - 

100% 
ٕٗ% ٕٛ% ٗٚ% - 

 

24 

21 

47 

 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

القل  الكلى القل  الجزئى القل  المست   القل  المجنح

 القمب السكاني ظاهرة 

  



 
 

 

 

 

1339 

 الحذف : - 5
 يدػػػػػسى بحػػػػػحؼ األصػػػػػػات كتقرػػػػػيخ الكمسػػػػػات "حػػػػػحؼ صػػػػػجا ك كػتػػػػػاه شػػػػػجف 

خات الرػػتية، كنػػع مػغ التخؽيػف الػحى مػغ يػ"، كيعج الححؼ مػغ التغه ھاڇوا
خبللػػو تحػػحؼ حػػخكؼ مػػغ كمسػػات ؼيخففػػػف الكمسػػة بيػػحة الصخيقػػة، مسػػا يػػؤدى 

رػػتية، كتدػسى الخات يػتغالباإلضػافة إلػى إلػى تغيػخات مقصعيػة كصػخؼية ىحا 
تمػػظ الكمسػػػة بػػػالسخفف، ك أكثػػػخ الكمسػػػات السخففػػة غالبػػػًا تدػػػتخجـ فػػػى الذػػػعخ، 
كيحجث ىحا التخؽيف نتيجة كجػد ثقل ما، كىحا الثقل يعخقػل مدػيخة االندػجاـ 
الرػػػتى بػػػيغ صػػػامت الرػػػيغة الرػػخؼية ك صػػػػائتيا، لػػحا يمجػػػأ لمحػػحؼ مػػػغ 

شصػػق، أك بشػػاء الكمسػػة أك لزػػخكرة أجػػل تخؽيػػف المفػػع كتجشػػب الرػػعػبة فػػى ال
نتقاؿ المغة مغ عرػخ قػجيع اأخخى، أك لكثخة التجاكؿ ك االستعساؿ، أى بدبب 

ضيار الذاعخ قػتػو فػى الفرػاحة، أك إك  إلى عرخ ججيج أك لزخكرة شعخية
ك يحػػػجث الحػػػحؼ فػػػى األصػػػػات  الػػػتخمز مػػػغ اجتسػػػاع السثيمػػػيغ كالتقائيسػػػا،

الرػػامتة، كأيزػػًا فػػى األصػػػات الرػػائتة سػػػاء الصػيمػػة أك القرػػيخة، كيدػػسى 
شمق عميو مرصمح التدػكيغ، أعبلؿ بالححؼ كىػ ححؼ الرػائت الحى إ ىحا 
الحخكػػة ك إحػػبلؿ الدػػكػف محميػػا، كقػػج عػػج التدػػكيغ مػػغ مطػػاىخ حػػحؼ كىػػػ 

 (ٕٖٔ) ٓالخفة، ليحا إذا سكغ الحخؼ عج ذلظ تخؽيفاً 

فسغ خبلؿ الححؼ يتحقق االندجاـ الرػتى بذخ  أف اليؤدى ىحا الححؼ 
 ٓإلى حجكث لبذ، أك إلى ضيػر صيغة ججيجة لمكمسة أكثخ ثقبلً 

يقع الححؼ إما فى بجاية الكمسة، أك مشترفيا، أك آخخىا، كؼيسا يمى تػضيح 
  ٓلحلظ
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 الحذف فى بداية الكمسة :  -أ
 حذف الهسزة : -1

اليسدة الستحخكة سػاء أكانت مفتػحة، أك مزسػمة، أك مكدػرة بدبب تححؼ 
انتقػػػػاؿ األصػػػػػات، حيػػػػث يكػػػػػف بعػػػػج اليسػػػػدة صػػػػػت سػػػػاكغ، فتعصػػػػى اليسػػػػدة 

، مسػػػػا يػػػػؤدى إلػػػػى أف الرػػػػػت الرػػػػائت مييػػػػاحخكتيػػػػا ليػػػػحا الرػػػػامت الػػػػحى ي
السشتقػػل اليبقػػى دائسػػًا فػػى صػػػرة كاحػػجة، كأحيانػػًا يبػػجؿ برػػػت صػػائت آخػػخ، 

اؿ أحيانػػػػًا يكػػػػػف بتػػػػأثيخ الرػػػػػت الرػػػػائت فػػػػى الرػػػػػت التػػػػالى كىػػػػحا اإلبػػػػج
 (ٖٖٔ)ٓلو

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :
   واز تي   مى دھد سامان !پم ز  ا  ◙
 به نزديكى ف ود آيد ، رگ   
 ،تنڌ خانه ھا مان     

 (ٖٗٔ)0آ زومان كو     
 الترجسة :
 حجكد الببلدمشصمق  سيحجد سيع

 سقط عغ قخب لػ
 ستزيق مشازلشا

 ايشمانأستعسى 
 (ٖ٘ٔ)ٓ/agar?ر/گ" أصميا اgarر/"گفكمسة 

كراءىا صامت ألف حجث فى الكمسة تغيخ صػتى بححؼ اليسدة السفتػحة 
الفتحة إلى ىحا الرامت، مسا أدى إلى كىى /، فشقمت حخكة اليسدة gكىػ /

 تتكػف مغ مقصعيغ، كىسا: فحجكث تغيخ مقصعى فى الكمسة، 
/gar  +?a مقصػػػػع متػسػػػػط + مقصػػػػع قرػػػػيخ(، كبحػػػػحؼ اليسػػػػدة أصػػػػبحت( /

/، أى حػػػجث تغيػػػخ فػػػى garالكمسػػػة مػػػغ مقصػػػع كاحػػػج كىػػػػ السقصػػػع الستػسػػػط /
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أنػػػاع السقػػاشع كعػػجدىا كبالتػػالى حػػجث تغيػػخ صػػخفى، فقػػج كانػػت بشيػػة الكمسػػة 
مكػنػػة مػػغ خسدػػة أصػػػات صػػامتة كصػػائتة، ثػػع أصػػبحت مكػنػػة مػػغ ثبلثػػة 

يشيسا صػت صائت، ككحلظ كانت مكػنة مغ مقصعيغ، ثع كب ةأصػات صامت
أصػػػػبحت الكمسػػػػة مكػنػػػػة مػػػػغ مقصػػػػع كاحػػػػج، كلػػػػػحع عػػػػجـ تغيػػػػخ الجاللػػػػة بعػػػػج 

 ٓمخات فى السشطػمة ٘ر" "گالححؼ، كقج تكخرت 
الجممدول التممالى هممؽ حرممر لكمسممات السشعؽمممة التممى تممػ حممذف الهسممزة مممؼ 

 0بدایتها، وسبب الحذف
الكلمة 
 المخففة

 سبب الحذؾ أصل الكلمة

تددم حددذؾ الھمددزة المفتوحددة مددن أول الكلمددة مددع  /az?از / /zeز /
صائتھا الفتحة، ونقل حركتھا للحرؾ الذى يليھدا، 

ر يدددوبددددلت حركدددة الفدددتح بالكسدددر، فحددددث هندددا تؽ
صوتى فى نطق الكلمة، مما أدى إلى تؽير نوعيدة 

/ إلدددى مقطدددع az?المقطدددع مدددن مقطدددع متوسدددط /
تؽير فى بنية الكلمدة، /، وبالتالى حدث zeقصير /

وبعدددد أن كاندددت بنيدددة الكلمدددة مكوندددة مدددن ثالثدددة 
أصدددوات /صدددامت + صدددائت + صدددامت/ صدددارت 
مكونددة مددن صددوتين /صددامت + صددائت/، لددوحظ 

 7ز/  عدم تؽير الداللة بعد الحذؾ، وقدد تكدررت /
مرات فى المنظومة، و /از/ تكررت فى المنظومة 

  0مرة 28

 زيباست
/zibâst/ 
 بر جاستپا 

pâ bar / 
  / jâst  

 ماست
/mâst/ 
 داستپي

/pey dâst/ 

 اينجاست
/?injâst/ 

 زيبا است
/zibâ ?ast/ 

 بر جا استپا 
pâ bar jâ 

?ast 
 ما است

/mâ ?ast/ 
 دا استپي
/pey dâ 

?ast/ 
 اينجا است

/?in jâ ?ast/ 

 

تددم حددذؾ الھمددزة مددع صددائتھا الفتحددة فددى اسددت 
/?ast/ لمجاورتھا للصوت الصامت السين /s ،/

وحددذفت الفتحددة اللتقائھددا مددع األلددؾ لتجنددب الثقددل 
ر صدوتى فدى يدفى النطق، فاًدى هذا إلى حدوث تؽ

مدن أن الكلمدة ممدا ندت  عنده تؽيدر مقطعدى، فبددالً 
+  bâن تتكون من "زيبا + اسدت" /اكانت الكلمت

zi/ / + )مقطعددددين قصدددديرين(?ast مقطددددع( /
/  bâst  +ziطويدددددل( صدددددارت كلمدددددة واحددددددة /

+ مقطع قصير(، مما ندت  عدن ذلد  )مقطع طويل 
مقدداطع صددارت  ةبدددالً مددن ثالثددفر بنيددة الكلمددة يددتؽ

من مقطعين، وبدالً من كلمتين منفصلتين يتكونان 
 6أصوات صارت كلمدة واحددة مكوندة مدن  7من 

أصدددوات، ولدددم تتؽيدددر الداللدددة، وقدددد تكدددررت هدددذه 
  0الكلمة مرتين فى المنظومة
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الكلمة 
 المخففة

 الحذؾسبب  أصل الكلمة

بددر جاسددت" التددى تتكددون پا وهددذا يطبددق علددى "   
+   ast  +jâ  +bar?مقددداطع / 4أساسددداً مدددن 

pâ مقطدددع طويدددل + مقطدددع قصدددير + مقطدددع ( /
متوسط + مقطع قصير(، وبعد حدذؾ الھمدزة مدن 
 3كلمة /است/ تؽيدر عددد المقداطع وصدار عدددها 

/ )مقطدددع طويدددل + jâst  +bar  +pâمقدداطع /
ر يدقصدير(، وندت  عنده تؽمقطع متوسط + مقطدع 
أصدوات،  9صوت إلى  11فى عدد األصوات من 

 0ر فى داللة الكلمةيتؽحدوث وهذا دون 
وأيضاً "ماست" التى أساساً تتكون من مقطعين / 

?ast  +mâ+ مقطددع قصددير(،  / )مقطددع طويددل
/ )مقطدع mâstثم تبدل ذل  بمقطدع واحدد وهدو /

 ر فى عدد األصوات منيطويل(، ونت  عن ذل  تؽ
أصدددددوات دون تؽيدددددر داللدددددة  4أصدددددوات إلدددددى  6

  0الكلمة
مقدددداطع  ةداسددددت" أساسدددداً تتكددددون مددددن ثالثددددپي“
/?ast +dâ  +pey مقطدددع طويدددل + مقطدددع( /

مقطعددين فقدددط ببددددلت أقصددير + مقطدددع متوسددط( 
/dâst  +peyطويددددددددل + مقطددددددددع  / )مقطددددددددع

 3متوسدددط، وتؽيدددرت بالتدددالى بنيدددة الكلمدددة مدددن 
 7إلدددى أصدددوات  9مقددداطع إلدددى مقطعدددين، ومدددن 

أيضداً دون تؽير داللة الكلمة، وهذا يطبق  أصوات
 injâst0?على اينجاست / 

 فسونى
/fosuni/ 

 افسونى
/?afsuni/ 

حدددذفت الھمدددزة مدددع صدددائتھا الفتحدددة مدددن بدايدددة 
الكلمددة، وعنددد نقددل حركتھددا الفتحددة للصددوت الددذى 

/، فحددث oبدلت الفتحدة بالضدمة /أ/ fيليھا الفاء /
ر ندوع أحدد يدو بالتدالى تؽ ،ر صوتى فى النطدقيتؽ

مقدداطع الكلمددة، فالكلمددة أساسدداً تتكددون مددن ثالثددة 
/ )مقطدددددع قصدددددير + ni  +su  +?afمقددددداطع /

مقطع قصير + مقطدع متوسدط(، حيدث تؽيدر ندوع 
المقطدددع األول وتبددددل بمقطدددع قصدددير ، فأصدددبحت 

+  niالكلمددة تتكددون مددن ثالثددة مقدداطع قصدديرة / 
su  +foة فبدالً من /، وبالتالى تؽيرت بنية الكلم
أصوات مع عدم  6أصوات أصبحت الكلمة من  7

مدددن  لكددد اخدددتالؾ داللدددة الكلمدددة، وقدددد اسدددتخدم
 0فى المنظومة "افسونى"، و"فسونى"
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الكلمة 
 المخففة

 سبب الحذؾ أصل الكلمة

 باز
/zâb/ 

 فى البھلوية
 apâc/ (316)چ /پاا

 حذفت الھمزة مع صائتھا الفتحة من بداية الكلمة
/، ونقلددددت pصددددوت صددددامت وهددددو /ألن يتلوهددددا 

بدددال إحركتھددا وهددى الفتحددة إليدده، فددأدى هددذا إلددى 
/p/ بالبدداء /bبدددل أ/ لتجنددب الثقددل فددى النطددق، و

/ )مقطدع pâc  +?aعدد المقاطع مدن مقطعدين /
متوسدط + مقطدع قصدير( إلدى مقطدع واحدد، وهدو 

/bâzر فددى يد، وبالتدالى حددث تؽ(/ مقطدع متوسدط
مددن مقطدع واحدد، ومدن مقطعدين إلدى بنيدة الكلمدة 

ر داللددة يدأربدع أصدوات إلدى ثددالث أصدوات دون تؽ
/ p/ بداالت حيدث بددلتإالكلمة، وحدث فى الكلمة 

/، z/ بدددددالزاى /ch -  c - č/ چ/، و bبالبددددداء /
 0مرات فى المنظومة 7وقد تكررت "باز" 

 

 زير
/zir/ 

 فى البھلوية
/azîr /(317) 

 الكلمةحذفت الھمزة مع صائتھا الفتحة من بداية 
/، zالددددزاى / ألن يتلوهددددا صددددوت صددددامت وهددددو

حركتھددا الفتحددة إلددى هددذا الصددامت  توعندددما نقلدد
بدل بالكسرة لثأثير اليداء فدى الفتحدة، ثدم حدذفت، أ

ر فدددى يدددتؽحددددث وحددددث تؽيدددر صدددوتى، وبالتدددالى 
/ )مقطدع متوسدط + zîr  +?aالمقطع بددالً مدن /

/ مقطددع zir/ اً واحددد اً مقطعدد مقطددع قصددير( صددار
/، وبالتدالى تؽيدرت a?حدذؾ مقطدع / متوسط، أى
مددن مدن مقطعدين إلدى مقطدع واحدد، وبنيدة الكلمدة 

تؽير  حدوث أصوات إلى ثالثة أصوات دون ةأربع
 0فى داللة الكلمة

 ويران
/virân/ 

 فى البھلوية
/avêrân/(318) 

 حذفت الھمزة مع صائتھا الفتحة من بداية الكلمة
/، وعندد vالدواو / يتلوها صوت صامت وهو ھاألن
بددلت أ الدواو الفتحدة إلد حركدة الھمدزة وهدى نقل 

 للتقاربھما فدى الصدفات، فكدوفيھا ها بالياء لتأثير
منھمدا صدوت صدائت مجھدور أمدامى بداختالؾ أن 

صدوت فما الياء أالفتحة صوت منخف ، مفتوح، 
ن فدى المخدرج وهدو الجدزء امرتفع، مؽلق، ومتفق

األمددامى مددن اللسددان والحندد  الصددلب، ثددم حدددث 
إدؼام لليائين فى ياء واحدة، وتؽير عددد المقداطع 
 فبدددددددددددالً مددددددددددن ثالثددددددددددة مقدددددددددداطع، وهددددددددددى:

 /rân  +vê  +?a مقطددع متوسددط + مقطدددع( /
قصددددير + مقطددددع قصددددير( صددددارت الكلمددددة مددددن 

/ )مقطددع متوسددط + مقطددع rân  +viمقطعددين /
مقاطع  3من قصير(، وبالتالى تؽيرت بنية الكلمة 

صوات دون أ 5أصوات إلى  6من إلى مقطعين، و
  0تؽير داللة الكلمة
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ليذ فقط تححؼ اليسدة كتشقل حخكتيا لسا بعجىا بل أيزًا عشجما يجخل لفع 
 ( ٜٖٔ)ٓآخخ عمى اليسدة تشقل حخكتيا إلى ما قبميا، ثع تححؼ اليسدة

  ٓكيتزح ذلظ فى الججكؿ التالى
 سبب الحذؾ أصل الكلمة الكلمة المخففة

 وين
/vin/ 

 و اين
/va ?in/ 

الھمددزة مددع صددائتھا الكسددرة، ونقلددت حددذفت 

حركتھددا الكسددرة الممدددودة لمددا قبلھددا حددرؾ 

/، فالتقى صوت الفتحة وهدو صدوت vالواو /

مفتددوح،  -مددنخف   -صددائت مجھددور أمددامى 

ومخرجه الجزء األمامى مدن اللسدان والحند  

اللدددين باليددداء وهدددو صدددوت صدددائت مجھدددور 

مؽلدددق، ومخرجددده الجدددزء  -مرتفدددع  -أمدددامى 

للسان والحن  الصلب مما سبب األمامى من ا

الفتحدة إلدى يداء نتيجدة  تثقل فى النطق، فقلب

للتقددارب فددى الصددفات واالتفدداق فددى المخددرج 

لتتناسددددب مددددع الددددواو، ويتحقددددق االنسددددجام 

ت الكلمة و صدوائتھا، ثدم مالصوتى بين صوا

بددل نطدق أتم إدؼام اليائين فى يداء واحددة، و

ر يدؽالواو من الفتح إلى الكسر، وأدى هدذا الت

أن ر مقطعدددى، فبددددالً مدددن يدددالصدددوتى إلدددى تؽ

/ in  +va?الكلمدددة تتكدددون مدددن مقطعدددين /

)مقطدددع متوسدددط + مقطدددع قصدددير( أصدددبحت 

وبالتدالى  مقطع متوسدط، /vin/ اً واحد اً مقطع

ر صدرفى، فبددالً مدن وجدود يدنت  عدن ذلد  تؽ

، وعدد األصوات اً واحد اً مقطعين أصبح مقطع

أصدددوات دون  3أصدددوات إلدددى  5بددددلت مدددن أ

تؽيدددر داللدددة الكلمدددة، وقدددد تكدددررت "و يدددن"  

 0مرتين فى المنظومة
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 سبب الحذؾ أصل الكلمة الكلمة المخففة

 وندرون
vandarun  

 

 و اندرون
va ?andarun  

 

لسددبقھا  حددذفت الھمددزة مددع صددائتھا الفتحددة
صوت الواو حرؾ الدربط، حيدث نقلدت حركدة 
الھمدددزة الفتحدددة إلدددى الدددواو، فحددددث إدؼدددام 
للفتحتدددين فدددى صدددوت واحدددد وهدددو الفتحدددة، 
وحدددث نتيجددة لددذل  تؽيددر مقطعددى، فتحولددت 

 مقددددددددددددددددددددداطع  4الكلمددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددن 
/run   +da  +?an  +va مقطددددددددددددددع( /

متوسط + مقطدع قصدير + مقطدع متوسدط + 
 run  +da/مقطع قصير( إلدى ثالثدة مقداطع

 +van + مقطع متوسدط + مقطدع قصدير( /
مقطددددع متوسددددط(، وهددددذا التؽيددددر فددددى عدددددد 
المقاطع يعد  تؽيراً فى بنية الكلمدة، ومدن ثدم 

أصدوات  10بعد ما كاندت الكلمدة تتكدون مدن 
أصدددوات، ولدددم  8صدددامتة وصدددائتة أصدددبحت 
   0تتؽير الداللة بحذؾ الھمزة

 ورنه
/varna/ 

 ور
/var/ 

 ر نهگو ا
/va ?agar na/ 

 رگو ا
/?agar va/ 

حذفت الھمدزة مدع صدائتھا الفتحدة مدن بدايدة 
الكلمددة ونقلددت حركتھددا الفتحددة لصددوت الددواو 
الذى يسبقھا، فالتقت الفتحتان وتم إدؼامھمدا 
فددى فتحددة واحدددة، ممددا أدى إلددى تددوالى الددواو 

/، وأدى تجاورهمددا بعددد تباعدددهما gؾ /لگاوا
ؾ لتصبح الكلمة أخدؾ وأسدھل لگاإلى حذؾ ا

النطق مما حقق االنسجام الصدوتى فيھدا،  فى
   0وأدى هذا إلى حدوث تؽير مقطعى

فكلمة "ورنه" كانت تتكون مدن أربدع مقداطع 
/na  +gar  +?a  +va مقطدددع قصدددير( /

+ مقطددع متوسددط + مقطددع قصددير + مقطددع 
 naقصير(، ثم صارت تتكدون مدن مقطعدين /

 +var ،)مقطددع قصددير + مقطددع متوسددط( /
ى بنيدة الكلمدة، فبعدد أن ونت  عن ذل  تؽير ف

أصددوات صددارت  9كانددت الكلمددة تتكددون مددن 
أصدددوات نتيجدددة لتؽيدددر عددددد  5تتكدددون مدددن 
مقاطع إلى مقطعين دون تؽير  4المقاطع من 
 0داللة الكلمة

 3ما سبق يطبق على "ور" كانت تتكون مدن
/ )مقطع متوسدط gar  +?a  +vaمقاطع /

وصددارت  + مقطددع قصددير + مقطددع قصددير(
/ مقطددع متوسددط، varواحددداً / الكلمددة مقطعدداً 

وهذا أدى إلدى حددوث تؽيدر فدى بنيدة الكلمدة، 
أصددوات  7فبعددد أن كانددت الكلمددة تتكددون مددن 

أصددوات نتيجددة لتؽيددر  3صددارت تتكددون مددن 
مقاطع إلدى مقطدع واحدد  3عدد المقاطع  من 

  0دون أن يحدث تؽير فى داللة الكلمة
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/ التى كانت bar/، بخ /biب /قج ححفت مغ الفارسية الحالية سػابق مثل  -ٕ
تمحق بالكمسات فى الفارسية القجيسة كخاصة الكمسات الترخيؽية فى زمغ 
الساضى، كقج استخجمت فى الفارسية الحالية ىحه الكمسات بجكف ىحه 

 ← بخفت اـ، مانجه ←الدػابق، ك ىحا مغ أجل التخؽيف، مثل: بسانجه اـ 
 (ٕٖٓ)ٓآكردـ، كغيخ ذلظ ← بياكردـ رفت،

باإلضافة إلى ذلظ ححفت صػامت مغ بجاية الكمسة، كالججكؿ التالى يػضح 
كمسات كردت فى السشطػمة فى شكميا القجيع التى مازالت تدبقيا باء أك ما 

  ٓيححؼ مغ بجايتيا صػامت
 الكلمة فى شكلھا القديم الكلمة المخففة

 ذشتهگ
 فشرده
 نشسته
 آشفته

 رفتگ
 دگشا
 نھان
 شيب

 ذشتگ

 ذشتهبگ
 هبفشرد
 بنشسته
 بر آشفته

 رفتبگ
 دبگشا
 نپنھا
 نشيب

 ذشتبگ

 الحذف فى مشترف الكمسة :  -ب 
 (ٕٖٔ)ٓتححؼ بعس الرػامت أك الرػائت مغ كسط الكمسة

 عالل بالحذف( : إلحذف الرؽائن )ا -1
 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة، حيث يقػؿ الذاعخ :

 ل از د ون ب ؾ ؛ڎ سر برون آوردن ◙
 تاب ن م  قص ماھى د  بلو  آب ؛   
 ؛ كھسارعط  با ان خو ده د  ڇ بو  خا   

 (ٕٕٖ)0  مھتابچشمه د مزا ھا د  ڎن خواب   
 الترجسة : 

 خخاج الػركد مغ داخل الثمج ؛إ
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 ؛ اليادى فى بمػر الساءرقز الدسظ 
 الجباؿ تزخب فىالسعصخة بالسصخ  لتخابرائحة ا

 فى ضػء القسخ  مدرعة القسح نائسة
borunبػػػػػػػػػػػػػػػػخكف آكردف /  ?âvardan مخففػػػػػػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػػػػػػخكف آكردف /birun/ 

/?âvardٓ(ٖٕٖ) 

  (  ٕٖٗ)ٓ/kuhsâr/ مخففو كػىدار /kohsârكيدار /
 (ٕٖ٘)ٓ/xvâb/ فى البيمػية /xâbخػاب /

 یتزح مؼ الكمسات الثالثة الدابق ذكرها مایمى :
 :حذف الياء مؼ كمسة "بيرون" -1
/ يحػػػػحؼ شػػػػكبًل كيبػػػػجؿ فػػػػى الشصػػػػق i/ إف الرػػػػػت الرػػػػائت الصػيػػػػل اليػػػػاء 

 (ٕٖٙ)ٓ/o/ زسةبالرػت القريخ ال

/ oبػػػػػجلت فػػػػػى الشصػػػػػق بالزػػػػػسة /أك / birun/فقػػػػػج حػػػػػحفت اليػػػػػاء مػػػػػغ الكمسػػػػػة 
/borun /فالزػسة ٓلتتفق مع الػاك كيتحقق االندجاـ الرػتى بيغ األصػػات

الخمفػػػى مػػػغ المدػػػاف كالحشػػػظ المػػػيغ اف فػػػى السخػػػخج، كىػػػػ الجػػػدء تػػػكالػػػػاك متفق
ف فى الرفات فكبلىسا صػت مجيػر خمفى مع اخػتبلؼ أف الزػسة اكمتقارب

مغمػػق، فػػأدى ىػػحا  -نرػػف مغمػػق، أمػػا الػػػاك صػػػت مختفػػع  -صػػػت كسػػصى 
  ٓخ الرػتى إلى تدييل الشصقيالتغ

كيػجج فى السشطػمة كمسات أخخى عمى نفذ السشػاؿ كمسة "بخكف آكردف"، 
بجلت برػائت أخخى، كىحا يجخل أحفت شكبًل كلكشيا فى الشصق فاألصػات ح

ححؼ مغ البجاؿ الرػائت الحى سبق الحجيث عشو، كىشا يعج أيزًا إفى باب 
  ٓبخكف" مختيغ فى السشطػمة -قبيل التخؽيف، كقج كردت "بيخكف 
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 0والجدول التالى یبيؼ الكمسات التى حذف مشها الياء فى السشعؽمة
 أصل الكلمة الكلمة المخففة

 رگد
/degar/ 

بددلت بالكسدرة فدى النطدق أ/، حيث حدذفت اليداء شدكالً، وdigarر /ېگد
التفاقھما فى المخرج وهو الجزء األمامى من اللسان والحند  الصدلب، 

أمدامى مدع  -منھمدا صدوت صدائت مجھدور  لوتقاربھما فى الصفات فك
 -مؽلددق، والكسددرة صددوت وسددطى  -اخددتالؾ أن اليدداء صددوت مرتفددع 

 0نصؾ مؽلق
 ditîkar/0(327)وهذه الكلمة فى البھلوية /

/ للتخفيدؾ ولسدھولة tîأما فدى الفارسدية الدريدة حدذفت التداء و اليداء /
/ التفاقھمددا فددى المخددرج وهددو gؾ /لگا/ بدداkالنطددق، و أبدددلت الكدداؾ /

منھمدا مدن  لمؤخرة اللسان والحن  اللدين وتقاربھمدا فدى الصدفات، فكد
ؾ لگااألصوات اإلنفجارية مع اختالؾ أن الكاؾ صوت مھمدوس، أمدا ا

صددوت مجھددور، وهددذا أدى إلددى حدددوث تؽيددر فددى البنيددة المقطعيددة مددن 
/kar  +tî  +di مقطع متوسط + مقطع قصير + مقطع قصير( إلى( /
/gar  +di مقطع متوسط + مقطع قصير(، ونت  عن ذل  تؽير فى( /

أصدوات  5أصوات إلى  7مقاطع إلى مقطعين، ومن  3بنية الكلمة من 
مدددرات فدددى  5ر"ېگد - رگدون تؽيدددر داللدددة الكلمدددة، وقدددد تكدددررت "د

  0المنظومة

 نؼمگ
/ghamgen/ 

 ghamgin/ 0(328)/ نؼمگې
بدلت بالكسرة فى النطق، وهذا من أجل أحيث حذفت الياء شكالً أيضاً و

البنيدة المقطعيدة أو التخفيؾ وسھولة النطق، ولدم يحددث أى تؽيدر فدى 
 0مرتين فى المنظومة "نؼمگې" بنية الكلمة أو داللتھا، وقد تكررت

 نسھمگ
/sahmgen/ 

  sahmgin/0(329)ن /سھمگې

بدلت بالكسرة فى النطق مدن أجدل التخفيدؾ وسدھولة أقد حذفت الياء و
النطددق، ولددم يحدددث أى تؽيددر فددى البنيددة المقطعيددة، أو بنيددة الكلمددة، أو 

  0داللتھا

 0حذف الؽاو مؼ كمستى كهدار، خؽاب -2
 ٓ"kuhsâr"، كأصميا "كػىدار/kohsârكمسة " كيدار/ -

/ الحقػة تعصػى sâr/ بسعشػى جبػل + سػار /kuhفيحه الكمسة مخكبة مػغ كػػه /
معشى السكاف أك معشى مثل، كىشا ححفت الػاك كحمت محميا الزسة التفاقيسػا 

كالحشػػػػظ المػػػػيغ، كتقاربيسػػػػا فػػػػى فػػػى السخػػػػخج كىػػػػػ الجػػػػدء الخمفػػػػى مػػػػغ المدػػػػاف 
مشيسا صػت صائت مجيػر خمفػى بػاختبلؼ أف الػػاك صػػت  لالرفات، فك

نرػػػػػف مغمػػػػػق، كبػػػػػحلظ تحقػػػػػق  -مغمػػػػػق، كالزػػػػػسة صػػػػػػت كسػػػػػصى  -مختفػػػػػع 
 ٓاالندجاـ الرػتى بيغ صػامت الكمسة كصػائتيا
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كالقاعػػػػػجة فػػػػػى المغػػػػػة الفارسػػػػػية إذا كقعػػػػػت الػػػػػػاك قبػػػػػل اليػػػػػاء السمفػضػػػػػة غالبػػػػػًا 
 (ٖٖٓ)ٓتححؼ

خ فى البشية السقصعية، أك فى بشية الكمسة، أك داللتيا، كقج يكلع يحجث أى تغ
 ٓتكخرت "كيدار" مختيغ فى السشطػمة

 ( ٖٖٔ)ٓ/xvâb" فى البيمػية /xâbأما كمسة "خػاب/ -

نبلحػػع أف الخػػاء كىػػػ صػػػت احتكػػاكى ميسػػػس كمخخجػػو الجػػدء الخمفػػى مػػغ 
الػاك كىػ صػت صامت احتكػاكى مجيػػر كمخخجػو  بعجهالمداف كالمياة جاء 

الذػػفة العميػػا كالذػػفة الدػػفمى، كنطػػخًا لتػػػالى الرػػػتيغ كالػػحى أدى إلػػى صػػعػبة 
تػػػػالى ؼيػػػو ياليػجػػػج مقصػػػع بيػػػحا الذػػػكل  و/ نصقػػػًا ألنػػػvحػػػحفت الػػػػاك/فنصقيسػػػا 

/ مقصػع متػسػط xâbف، كضيخت الكمسة فى شكل مقصع كاحج/اصػتاف صامت
صػػػتى بػػيغ األصػػػات كتدػػييل الشصػػق، كىػػحا أدى إلػػى اندػػجاـ  ىشػػاؾليكػػػف 

خ يػػػػأصػػػػػات دكف تغ ٖأصػػػػػات إلػػػػى  ٗخ فػػػػى بشػػػػاء الكمسػػػػة مػػػػغ يػػػػحػػػػجكث تغ
 ٓالجاللة، كقج تكخرت "خػاب" مختيغ فى السشطػمة

كالقاعجة فى المغة الفارسية ىى إذا كقعت الػاك بيغ الخاء كاأللف، أك بيغ 
   (ٕٖٖ)ٓػاك السعجكلة أك السجيػلةالخاء كالياء تححؼ أثشاء الشصق، كتدسى بال

 0یؽجد فى السشعؽمة كمسات أخرى عمى مشؽال "خؽاب" تتزح فى الجدول التالى
الكلمة 
 المخففة

 أصل الكلمة

 خود
/Xod/ 

xvat/0فى البھلوية /
(333) 

 0رات صوتية، ومقطعية، وصرفيةيحدث فى هذه الكلمة تؽ
/ vالصدامت الدواو/ بالنسبة للتؽيرات الصوتية: حذؾ من النطدق الصدوت

فى النطدق،  / مما كان يسبب ثقالً xلتجاورها مع الصوت الصامت الخاء /
 0ظلت موجودة كتابتةً الواو ولكن 
 -مدنخف   -صدوت صدائت مجھدور أمدامى  و/ وهaالفتحة /صوت إبدال 

صددوت مفتددوح، ومخرجدده الجددزء األمددامى مددن اللسددان والحندد  الصددلب ب
نصددؾ مؽلددق،  -وسددطى  -الضددمة وهددو صددوت صددائت مجھددور خلفددى 
بدددال الضددمة حقددق انسددجاماً إومخرجدده مددؤخرة اللسددان والحندد  اللددين، ف

 0صوتياً بين األصوات
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الكلمة 
 المخففة

 أصل الكلمة

نفجدارى مھمدوس، ومخرجده طدرؾ ا/ وهدو صدوت صدامت tإبدال التاء / 
نفجدارى مجھدور، ا/ وهو صوت صامت dاللسان واألسنان العليا بالدال /

هدددذا اإلبددددال حددددث أيضددداً طدددرؾ اللسدددان واألسدددنان العليدددا، وومخرجددده 
 0تقاربھما فى الصفات واتفاقھما فى المخرجل

رات الصوتية إلى إبراز نوع المقطع وهدو مقطدع متوسدط يوأدت هذه التؽ
/xod /كمدا  نان صدامتااليوجد مقطع يتوالى فى بدايتده صدوت خاصةً أنه

لكلمدة بعدد أن كاندت الكلمدة ، مما نت  عن ذل  تؽير فى بنية ا/xvatفى /
أصوات صارت تتكون من ثالثدة أصدوات، ولدم تتؽيدر داللدة  4تتكون من 

  0مرات فى المنظومة 5 "خود"الكلمة، وقد تكررت 

 خواستن
Xâstan 

 

/، أمددا xvâstan - xwāstanفددى البھلويددة، أو الفارسددية الوسدديطة /

 xāstan/0فى الفارسية الحالية /
(334) 

 / نطقدداً لتسددھيل النطددق، ولعدددم وجددود مقطددعwأو  vقددد حددذفت الددواو /
باإلضددافة إلددى أن  أو صددامت و شددبه صددائت نافددى بدايتدده صددامت يتددوالى

ر يددالدواو واقعدة بددين الخداء واأللددؾ لدذل  يجددب حدذفھا، وهددذا أدى إلدى تؽ
صدوتى فددى النطددق، ممددا نددت  عدن ذلدد  اخددتالؾ شددكل المقدداطع، وصددارت 

/، وبالتالى نت  تؽيدر tan  +xâsالكلمة تتكون من مقطعين متوسطين /
 6أصوات صارت تتكدون الكلمدة مدن  7فى بنية الكلمة فكانت تتكون من 

أصوات، ولم تتؽير داللة الكلمة، وقد وردت المادة األصدلية مدن المصددر 
 0مرات 9فى المنظومة مختلفة التصريؾ  "خواستن"

 خستگى
xastegi 

 ةفدددددددى البھلويددددددد /xastan/ هدددددددذه الكلمدددددددة مشدددددددتقة مدددددددن خسدددددددتن

 /xvastan/0 
(335)

  

حددذفت الددواو فددى بدايددة الكلمددة نظددراً لتجدداور الصددامتين الددواو والخدداء 
ر الصددوتى ظھددور أنددواع مقدداطع يددلتسددھيل النطددق ممددا نددت  عددن هددذا التؽ

 مدددددن مقطعدددددين متوسدددددطين حيدددددث تكوندددددت الكلمدددددة ،الكلمدددددة وعدددددددها
 /tan  +xas الكلمة األصلية اليوجد مقطع يتدوالى فدى بدايتده فى / ألن

أصدوات  7ن، ونت  عن ذل  تؽير فى بنية الكلمة بعد أن كانت من اصامت
كاندددددت فدددددى خستگى أصدددددوات، وهدددددذا يطبدددددق علدددددى  6صدددددارت مدددددن 

 0/، ولم تتؽير داللة الكلمةxvastegiاألصل/

 خواندن
xândan 

xvândan/0فى البھلوية /
(336)

   

بدين أدى توالى الصامتين الواو والخداء فدى بدايدة الكلمدة، ووقدوع الدواو 
الخاء واأللؾ إلى صعوبة فى النطق لدذل  حدذفت الدواو أثنداء النطدق بھدا 

بدرز أندواع مقداطع أر صوتى، باإلضافة إلى ذل  هذا الحذؾ يمما حدث تؽ
/، وندت  عدن dan  +xânن /ان متوسدطاالكلمة وعدددها، و هدى مقطعد

 6أصدوات صدارت  7ر فى بنيدة الكلمدة بعدد أن كاندت الكلمدة مدن يذل  تؽ
دون تؽير داللة الكلمة، وهذا يطبق على كلمة "مى خوانندد" فدى أصوات 
 0المنظومة
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الكلمة 
 المخففة

 أصل الكلمة

 خويش
/xiš/ 

  xvêsh/0 (337)فى البھلوية /

ممدا شدكل صدعوبة فدى فى بدايدة الكلمدة / x/ للخاء /vقد تجاورت الواو /
يجددب  النطددق باإلضددافة إلددى هددذا أن الددواو واقعددة بددين الخدداء واليدداء، لددذا

حذفھا أثناء النطق بھا، وهدذا ندت  عنده تؽيدر صدوتى، وهدذا الحدذؾ أدى 
ً إلى إبراز أنواع المقاطع وعددها، حيث صارت الكلمة مقطع وهدو  اً واحد ا

كدان أصدلھا ؼيدر واضدحة التدى / علدى عكدس الكلمدة xišمقطع متوسط /
 5المقاطع، ونت  عن ذل  تؽير فى بنية الكلمدة بعدد أن كاندت تتكدون مدن 

أن تتؽير داللة الكلمة، وقدد  نأصوات دو ةوات صارت تتكون من ثالثأص
  0مرات فى المنظومة 3 "خويش"تكررت 

 خورشيد
/xoršid/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 xvarshêt/0(338)فى البھلوية /

حدث فى الكلمة عدة تؽيرات صوتية فى البداية تم حذؾ الصوت الصامت الواو 
/v/ لتجاوره مع الصوت الصامت الخاء /x0/ فى بداية الكلمة لتسھيل النطق 

مفتددوح،  -مددنخف   -اًبدددل صددوت الفتحددة وهددو صددوت صددائت مجھددور أمددامى 
ومخرجه الجزء األمامى من اللسان والحن  الصلب بصوت الضمة وهو صوت 

نصؾ مؽلق، ومخرجه مؤخرة اللسان والحن   -وسطى  -صائت مجھور خلفى 
 0اللين لتحقيق االنسجام الصوتى بين األصوات

/ وهدو صدوت انفجدارى مھمدوس، ومخرجده طدرؾ اللسدان tاًبدل صوت التاء /
/ وهو صوت صامت انفجارى مجھور، dواألسنان العليا و اللثة بصوت الدال /

وتم هدذا اإلبددال التقاقھمدا ومخرجه أيضاً طرؾ اللسان واألسنان العليا واللثة، 
فى المخرج وفدى الصدفات، وأدت هدذه التؽيدرات إلدى إبدراز عددد وندوع مقداطع 

/، ونددت  عندده تؽيددر فددى بنيددة šid  +xorالكلمددة، وهمددا مقطعددان متوسددطان /

أصوات دون تؽيدر داللدة  6أصوات إلى 7الكلمة فصار عدد أصوات الكلمة من 
 0المنظومة الكلمة، وقد وردت هذه الكلمة مرتين فى

كىشػػاؾ كمسػػات فػػى السشطػمػػة حػػحفت الػػػاك مػػغ مشترػػفيا أك اسػػتخجمت عمػػى 
 أصميا، كىى : 

 (ٜٖٖ)ٓ/buâd/ أصميا بػاد /bâdباد / -

ىسػػػػػػا صػػػػػػػتاف صػػػػػػائتاف اليجػػػػػػػز قػػػػػػج حػػػػػػحفت الػػػػػػػاك لسجاكرتيػػػػػػا لؤللػػػػػػف ككبل
مجاكرتيسا لػجػد صػعػبة فػى الشصػق مسػا أدى إلػى حػحؼ الػػاك، كىػحا التغيػخ 

يػخ فػى ي/ كىػػ مقصػع متػسػط، كبالتػالى حػجث تغbâdأبخز السقصػع /الرػتى 
 أصػػػػػػػػات صػػػػػػػارت تتكػػػػػػػػف  ٗبشيػػػػػػػة الكمسػػػػػػػة، ؼبعػػػػػػػج أف كانػػػػػػػت الكمسػػػػػػػة مػػػػػػػغ 

مػخات  ٗأصػات، كلع يحجث تغيخ فى داللة الكمسػة، كقػج تكػخرت "بػاد"  ٖمغ 
 ٓفى السشطػمة
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  (ٖٓٗ)ٓ/bod/السخفف مشيا بج/budبػد/ -
بالزػػسة، كلػػع يحػػجث أى تغيػػخ فػػى السقصػػع أك فػػى بػػجلت اً كقػػج حػػحفت الػػػاك ك  

 ٓمخات فى السشطػمة ٗبشية الكمسة، أك داللتيا، كقج كردت "بػد" 
/ التى كردت فى السشطػمة بجكف تخؽيف، كعشج تخؽيفيا farâmušفخامػش/ -

/، ككػػػػػػػػػػحلظ بالشدػػػػػػػػػػبة لكمسػػػػػػػػػػة farâmošتحػػػػػػػػػػحؼ الػػػػػػػػػػػاك لتكػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػخامر /
خسػػػػػػػػػر  - /xâmoš/ عشػػػػػػػػػج تخؽيفيػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػامر /xâmušخػػػػػػػػػامػش/

/xamoš/ٓ(ٖٗٔ) 
 ٓفى كمتا الكمستيغ بجلت الػاك بالزسة لتدييل الشصقأقج  ك

 / فى بعس صيغ avتححؼ الػاك أيزًا عشجما تدبقيا صػت الفتحة لتكػف /
 (ٕٖٗ) ٓاألفعاؿ

 0/ فى السشعؽمةavالجدول التالى یؽضح الكمسات التى حذف مؼ وسطها /
 أصل الكلمة الكلمة المخففة

 راندن
/Rândan/ 

 

ravânidan/0روانيدن /
(343) 

/ لتحقيدق i/ من الكلمة باإلضافة إلى حذؾ اليداء /avلوحظ حذؾ /
نسجام الصوتى بدين األصدوات وتسدھيل النطدق، وهدذه التؽيدرات الا

مقدداطع  4الصددوتية أدت إلددى تؽيددر مقطعددى، فالكلمددة مكوندده مددن 
/dan  +ni  +vâ  +raمقددددداطع  ة/ )مقطدددددع متوسدددددط + ثالثددددد

قصدددديرة(، وبعددددد الحددددذؾ صددددارت الكلمددددة تتكددددون مددددن مقطعددددين 
بنيددة فددى ر يددتؽ حدددوث / ممددا أدى إلددىdan  +rânمتوسددطين /

أصدوات صدارت تتكدون  9الكلمة، فبعد أن كانت الكلمة تتكدون مدن 
مقاطع صارت مقطعين، ولم تتؽيدر  4أصوات، وبعد أن كانت  6من

رانددن مدرتين فدى  داللة الكلمة بسدبب هدذه التؽيدرات، وقدد تكدررت
 0المنظومة

 مى تواند
/mi 

tavânad/ 

 mi tânad/0مى تاند /
(344) 

/، وأدى هددذا التؽيددر الصددوتى إلددى avقددد حددذؾ مددن وسددط الكلمددة /
+  nad  +vâمقداطع / 4ر مقطعى، فكانت الكلمة تتكدون مدن يتؽ
ta  +mi + مقدداطع قصدديرة(، وبعددد الحددذؾ  3/ )مقطددع متوسددط

ن ا/ )مقطع متوسط + مقطعدnad  +tâ  +miمقاطع / 3صارت 
تؽير فدى بنيدة الكلمدة بعدد أن كاندت حدوث ن(، مما أدى إلى اقصير
ر فدى عددد يد، وندت  عدن ذلد  تؽمقداطع 3مقداطع صدارت  4الكلمة 

، ولدم تتؽيدر داللدة الكلمدة أصدوات 7 إلدىأصدوات  9مدن  األصوات
  0بسبب هذه التؽيرات



 
 

 

 

 

1353 

يػػا الرػػػت الرػػائت الفتحػػة أيزػػًا تحػػحؼ الػػػاك مػػغ كسػػط الكمسػػة عشػػجما يمحق
 (ٖ٘ٗ)ٓ/vaلتكػف /

 مثاؿ ذلظ فى السشطػمة : 
namiكمسػػػػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػػػػى آكرد/  ?âvardعشػػػػػػػػػػػػجما تخفػػػػػػػػػػػػف تكػػػػػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػػػػى آرد /  

/nami ?ârd/ٓ(ٖٗٙ) 
/ قج ححفت مػغ أصػل الكمسػة لمتخؽيػف، كىػحا التغيػخ الرػػتى vaنبلحع أف /

 مقػػػػػػػػػػاشع ٗخ مقصعػػػػػػػػػػى، فكانػػػػػػػػػػت الكمسػػػػػػػػػػة تتكػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػغ يػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػتج عشػػػػػػػػػػو تغ
/vard  +â? +mi  +na/مقػػػػاشع قرػػػػيخة(، كبعػػػػج  ة)مقصػػػػع شػيػػػػل + ثبلثػػػػ

)مقصػػػع /rdâ?  +mi  +naمقػػػاشع / ٖالحػػػحؼ صػػػارت الكمسػػػة تتكػػػػف مػػػغ 
خ فػػػى بشيػػػة يػػػخ أدى إلػػػى حػػػجكث تغيػػػف(، كىػػػحا التغاف قرػػػيخ اشػيػػػل + مقصعػػػ

 ٖمقػػػاشع صػػػارت تتكػػػػف مػػػغ  ٗالكمسػػػة تتكػػػػف مػػػغ الكمسػػػة، ؼبعػػػج أف كانػػػت 
أصػػات صػارت  ٓٔ يػخ فػى عػجد األصػػات مػغمقاشع، مسا نتج عغ ذلػظ تغ

 الفعػل  أصػات، كلػع تتغيػخ داللػة الكمسػة بعػج الحػحؼ، كقػج تكػخر ٛتتكػف مغ 
، أك بسفخده، أك يدبقو ياً ، أك مشؽاً كاف مثبتأمخات فى السشطػمة سػاء  ٗ "آكرد"

  ٓاسع
 حذف األلف : -3

 نصقػػاً يػجػج كمسػػات حػحفت مشيػػا الرػػػت الرػائت الصػيػػل األلػػف مػغ كسػػصيا 
كلكػػغ مػجػػػد كتابػػػًة كحػػل محمػػػو صػػػت صػػػائت قرػػيخ كىػػػػ الفتحػػة، كيػجػػػج 

 أشكاؿ لححؼ األلف تشحرخ ؼيسا يمى :
ف أحجًا إ/، فâاأللف /مغ إذا اشتسمت الكمسة عمى صائتيغ مسجكديغ  -1

 (ٖٚٗ)ٓكغالبًا الرائت األكؿ يبجؿ بالرائت القريخ الفتحة
 كمثاؿ ذلظ فى السشطػمة :

 (ٖٛٗ)ٓ/râmidanâ/ مخففو آراميجف /âramidanالسرجر آرميجف/
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ف مغ األلف بيشيسا الخاء فححفت األلف الثانية أثشاء ايبلحع أنو يػجج اثش
 ٓبجلت برػت صائت قريخ كىػ الفتحةأالكمسة، ك  نصق
 ( ٜٖٗ)ٓإذا جاء بعج األلف ىاء ممفػضة تححؼ غالباً  -2

األلف، كالججكؿ التالى كىحا الححؼ يكػف أثشاء الشصق، كتحل الفتحة محل 
يبيغ الكمسات التى كججت فى السشطػمة مححكؼ مشيا األلف ألف كراءىا ىاء 

  ٓممفػضة
 

 أصل الكلمة الكلمة المخففة

 tašgâhiâ?/0(350)اهى /تشگآ /âtashgahi?تشگھى /آ

 ngâhâ?  -  ngāhā?/0(351)ه / نگاآ /ângah?نگه /آ

 0مرتين فى المنظومة  "هنگاآ"قد كررت 

 gâhi/0(352)هى /گا /gahiى /گھ
 gâh/0(353)ه /گا /gah/ گه

 negâh dârid/0(354)ه داريد /نگا /negah dâridداريد / نگه

 siyâh/0(355)سياه / /siyahسيه /

 gahvâre/0(356)هواره /گا /gahvareواره /گھ

أف الكمسات السخففة الدابق ذكخىا ححفت مشيػا األلػف عشػج الشصػق بيػا  نبلحع
 ٓبالفتحة لتدييل الشصق ياكعػض عش

 :بدون حذف األلف وتشحرر فيسا یمى هشاك كمسات استخدمن فى السشعؽمة
 الكلمة المخففة أصل الكلمة

 gah gahi/0(357)/ گھى گه /gâh gâhiهى /گاه گا

 spah/0(358)سپه / /spâhه /پاس

 مرتين فى المنظومة"ه پاس"قد كررت 

 rah/0 (359 )ره / /râhراه /

 مرات فى المنظومة 7 "راه"قد  كررت 

 gahâ? - āgah/0(360)/ گهآ /?gāhā - gâhâه / گاآ

 mahtâb/0(361)مھتاب / /mâhtâbماهتاب /

 األمثمة الدابق ذكخىا لع يحجث فييا أى تغيخ فى البشية السقصعية، أك فى بشية 
 ٓالكمسة، أك داللتيا بالخغع مغ الححؼ
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لػ جاء بعج األلف الرػت الخيذػمى السيع أك الشػػف تحػحؼ األلػف أثشػاء  -3
 (ٕٖٙ)ٓالشصق، كتبجؿ بالفتحة

التػػى تكػػػف بعػػج حػػحؼ  /xâmushخػػامػش / مثػػاؿ ذلػػظ فػػى السشطػمػػة كمسػػة
 xamuš/ٓ( 363)خسػش /األلف 

 ٓمخة فى السشطػمة ٘ٔقج كردت "خامػش" 
/ التػػى فػػى األصػػل دامػػاف dâmanكمسػػة دامػػغ/أيزػػًا كقػػج كجػػج فػػى السشطػمػػة 

/dâmân/ٓ(ٖٙٗ) 
 ححؼ األلف الثانية لدببيغ :فقج تع 

 ٓألف كراء األلف نػف  -1
كبيشيسا الرامت السيع، فكاف يجب تذتسل الكمسة عمى ألفيغ عمى التػالى  -2

  ٓححؼ أحجىسا
ف إلػػػى صػػػعػبة نصػػػق كمسػػػة "دامػػػاف" مسػػػا سػػػاعج عمػػػى اف الدػػػبباىػػػحقػػػج أدى ف 

 ٓححؼ األلف الثانية لتدييل الشصق
ؼيسػػػا يمػػػى كمسػػػات اسػػػتخجمت عمػػػى أصػػػميا فػػػى السشطػمػػػة بػػػجكف حػػػحؼ يبيشيػػػا 

 التالى:الججكؿ 
 الكلمة المخففة أصل الكلمة

 /farâmušفراموش /
 /xâmushخاموش /

 /faramošفرمش /
 xamoš/0(365)خمش /

نالحددظ حددذؾ األلددؾ فددى كلتددا الكلمتددين ألن بعددد األلددؾ 
األلددؾ بالفتحددة، وأيضدداً حددذفت  تبدددلأصددوت المدديم، و

بددددلت بالضدددمة لتسدددھيل النطدددق، ولدددم يحددددث أالدددواو و
ر فى البنية المقطعية،أو فى ينتيجة لھذا الحذؾ أى تؽي

 0داللتھابنية الكلمة،أو فى 

 حذف الفتحة :  -4
/ عمػى i - î - êإذا جاء قبل أك بعػج الفتحػة الرػػت الرػائت الصػيػل اليػاء /

التػػػالى دكف فاصػػل تحػػحؼ الفتحػػة لتجشػػب التقػػاء الرػػائتيغ، كلتدػػييل الشصػػق 
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ف فػى السخػخج، كىػػ الجػدء األمػامى مػغ المدػاف اخاصًة أف الفتحة كالياء متفقػ
ف فػػى الرػػفات، فكبلىسػػا صػػػت مجيػػػر أمػػامى مػػع اكالحشػػظ الرػػمب كمتقاربػػ

 -رػػػػت مختفػػػػع فمفتػػػػح، أمػػػا الثػػػػاني  -اخػػػتبلؼ أف األكؿ صػػػػت مػػػػشخفس 
 مغمق، مثاؿ ذلظ فى السشطػمة :

/، أمػػا فػػى الفارسػػية nôshîahanالسرػػجر "نػشػػيجف" فػػى الفارسػػية القجيسػػة / -
   (ٖٙٙ)ٓ/nušidanالجرية /

صػػػت اليػػاء، كأدى ىػػحا الحػػحؼ  / حػػحفت لتجاكرىػػا مػػعaيبلحػػع أف الفتحػػة /
/ dan  +iš  +nuمقػػاشع / ةإلػػى إبػػخاز مقػػاشع الكمسػػة التػػى تتكػػػف مػػغ ثبلثػػ

ف(، كأدى ىػػحا إلػػى تغيػػخ بشيػػة الكمسػػة مػػغ اف قرػػيخ ا)مقصػػع متػسػػط + مقصعػػ
أصػػات دكف تغيػخ  ٚأصػات صػارت  ٛحيث عجد األصػات ؼبعج أف كانت 

 ٓداللة الكمسة
/، أمػػػػا فػػػػى paêšكسػػػػتا /ألفػػػػى ا ش"" پې، فكمسػػػػة ش مررررى  انررررد""پې الفعػػػػل -

 (ٖٚٙ)ٓ/pišالفارسية الجرية /

نبلحػػػع أيزػػػًا فػػػى ىػػػحه الكمسػػػة حػػػحؼ الفتحػػػة لتجاكرىػػػا مػػػع اليػػػاء، كأدى ىػػػحا 
الحػػحؼ إلػػى إبػػخاز مقصػػع الكمسػػة كىػػػ مقصػػع متػسػػط، كحػػجث تغيػػخ فػػى بشيػػة 

أصػػػات  ٖأصػػػات صػػارت تتكػػػف مػػغ  ٗالكمسػػة، فكانػػت الكمسػػة تتكػػػف مػػغ 
 ٓ" مختيغ فى السشطػمةشپېفقط دكف تغيخ داللتيا، كقج تكخرت كمسة "

 حذف الرؽامن : - 2
ف كراء بعزػػػػػػيسا اآلخػػػػػػخ بػػػػػػجكف فاصػػػػػػل يحػػػػػػحؼ اعشػػػػػػجما يتػػػػػػػالى صػػػػػػامت -ٔ

 (ٖٛٙ)ٓأحجىسا
 ٓف يكػف بيشيسا فاصل اكيتع ىحا الححؼ أيزًا عشجما يتػالى صامت
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الججكؿ التالى يبيغ ىحا الشػع مػغ الحػحؼ مػغ خػبلؿ كمسػات السشطػمػة، كىػحه 
فػػػى السشطػمػػػة دكف أف يصػػػخأ عمييػػػا ضػػػاىخة  عمػػػى أصػػػمياالكمسػػػات اسػػػتخجمت 

  ٓالححؼ
 أصل الكلمة

الحروؾ 
 المحذوفه

 الكلمة المخففة

 چشمھا
Čašmhâ 

 
 
 
 
 

 الھاء
/h/ 

 ašmâč/0چشما /
مھمدددوس،  -قددد حدددذؾ صدددوت الھدداء وهدددو صدددوت صددامت احتكددداكى 

ومخرجه الحلق والوتران الصوتيان لتجاورها مدع المديم وهدو صدوت 
لقددوة اً أنفددى مجھددور، ومخرجدده الشددفة العليددا والشددفة السددفلى، فنظددر

األصدوات المجھددورة عدن األصددوات المھموسددة حدذفت الھدداء لتسددھيل 
لمقداطع، فالكلمددة تتكددون ر فددى ندوع  أحددد ايددالنطدق، وبالتددالى حددث تؽ

، وبعددد الحددذؾ (/ )مقطددع قصددير + مقطددع طويددلhâ  +ašmčمددن /
/ )مقطع قصير + مقطدع متوسدط(، mâ   +aščتكونت الكلمة من /
أصدوات  6ر بنية الكلمة، فكانت تتكدون الكلمدة مدن يونت  عن ذل  تؽ

الكلمدة، وقدد تكدررت ر داللة يأصوات دون تؽ 5ثم صارت تتكون من 
 0مرات فى المنظومة 4"چشمھا" 

 دشت من
došt man 

 التاء
/t/ 

došman/0دشمن /
(369) 

نفجدددارى مھمدددوس، اقدددد حدددذؾ صدددوت التددداء وهدددو صدددوت صدددامت 
مددع المدديم  هومخرجدده طددرؾ اللسددان واألسددنان العليددا واللثددة لتجدداور

وهددو صددوت صددامت أنفددى مجھددور، ومخرجدده الشددفة العليددا والشددفة 
السددفلى، وألن المدديم صددوت مجھددور أى أقددوى مددن التدداء المھموسددة، 
 0وصعوبة نطق الصامتين وراء بعضھما اآلخر أدى إلى حذؾ التاء

ر الصددوتى تؽيددر نددوع المقدداطع، فكانددت الكلمددة يددونددت  عددن هددذا التؽ
قطدددع متوسددددط + مقطدددع طويددددل( / )مman  +doštتتكدددون مددددن /

/ )مقطعددين متوسددطين(، وهددذا man  +došصددارت تتكددون مددن /
التؽير سبب فى حدوث تؽير فى بنية الكلمدة بعدد أن كاندت تتكدون مدن 

ر داللدة الكلمدة، وقدد يأصوات دون تؽ 6أصوات صارت تتكون من  7
   0مرات فى المنظومة 4 "دشمن"وردت 

 داتستان
/dâtastân/ 

 التاء
/t/ 

dâstân/0داستان /
(370) 

أى أن  /،dâtastânداسددتان فددى اللؽددة البھلويددة كانددت فددى األصددل/
مھموس، ومخرجده  -صوت التاء األول وهو صوت صامت انفجارى 

طرؾ اللسان و األسنان العليا واللثة جاور صوت السين وهو صدوت 
احتكاكى مھموس، ومخرجه نفس مخرج التاء، أى أنھما مدن مخدرج 

ربان فى الصفات، فكالهما صوت مھمدوس، و أدى ذلد  واحد، و متقا
التقارب إلى حدوث ثقل فى النطدق، ثدم مدن خاللده حدذؾ صدوت التداء 

/، ونددت  عددن ذلدد  تؽيددر مقطعددى، dâstânاألول، فأصددبحت الكلمددة /
ن ا/ )مقطعددtân  +tas  +dâ/مقدداطع  3فكانددت الكلمددة تتكددون مددن 

/ tân  +dâsن + مقطددددع قصددددير( صددددارت تتكددددون مددددن /امتوسددددط
كانددت فبعددد أن )مقطعددين متوسددطين(، وبالتددالى تؽيددرت بنيددة الكلمددة، 

مقداطع صدارت تتكدون مدن مقطعدين، وندت  عدن  3 تتكون الكلمدة مدن
أصدوات  6أصوات صارت تتكدون مدن  8 ذل  تؽير عدد األصوات من

ن فددددى امرتدددد "داسددددتان"تتؽيددددر داللددددة الكلمددددة، وقددددد وردت  أن دون
    0المنظومة
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تدييل الشصػق، مغ بعس الريغ الفعمية لمتخؽيف ك  تححؼيػجج صػامت  -2
كىػػحا يػجػػج أكثػػخ فػػى المغػػة العاميػػة، مثػػاؿ ذلػػظ فػػى السشطػمػػة كمسػػات جػػاءت 

 ٓغيخ مخففة، كلكغ تخفف فى المغة العامية، كىى مبيشة فى الججكؿ التالى
الحرؾ  أصل الكلمة

 المحذوؾ
 الكلمة المخففة

 مى خواهد
/mi xâhad/ 

 مى خواهم
/mi xâham/ 

 خواهد
/xâhad/ 

حذؾ 
/ vالواو /
أثناء 
 النطق
 /hالھاء /

، خواد /mi xâm/ /، مى خوامmi xâdمى خواد /
/xâd/0 

لددواو لمجيئھددا بددين تددم حددذؾ افددى األفعددال الثالثددة أوالً 
/ لمجاورتده hالخاء واأللؾ، ثدم حدذؾ صدوت الھداء /

/، فھدددو متفدددق مددع الخددداء  فدددى xفددى النطدددق للخدداء /
صددوت احتكدداكى مھمددوس، ونددت  الصددفات، فكالهمددا 

 -ن " مدى خواهدد عن هذا تؽيدر مقطعدى، فكدان الفعدال
 مقددددددددداطع 3مدددددددددى خدددددددددواهم " يتكوندددددددددان مدددددددددن 

  /ham - had  +xâ  +mi + مقطددع متوسدددط( /
، صدددارت الكلمتدددان يتكوندددان مدددن ن(ان قصددديرامقطعددد

/xâm - xâd  +mi مقطددددع متوسددددط + مقطددددع( /
 3قصدددير(، وأدى ذلددد  إلدددى تؽيدددر بنيدددة الكلمدددة فمدددن 

مقددداطع إلدددى مقطعدددين، وندددت  عدددن ذلددد  تؽيدددر عددددد 
أصددوات دون تؽيددر  5أصددوات إلددى  7األصددوات فمددن 

داللدددة الكلمتدددين أمدددا "خواهدددد" يتكدددون مدددن مقطعدددين 
/had  +xâ مقطع متوسط + مقطع قصير( صدار( /

/ )مقطددع طويددل(، ونددت  عددن ذلدد  xâdيتكددون مددن /
تؽير بنية الكلمة فمن مقطعين إلى مقطع واحد، وندت  

 3أصدوات إلدى  5لد  تؽيدر عددد األصدوات فمدن عن ذ
أصوات دون تؽير داللة الكلمة، وقد جداء هدذا الحدذؾ 

 0من أجل التخفيؾ وسھولة النطق
وقددد وردت المددادة األصددلية للمصدددر "خواسددتن" فددى 

 0مرات فى المنظومة 9زمنى المضارع 
ىشػػاؾ كمسػػات يحػػحؼ مشيػػا صػػػت صػػائت مػػع صػػػت صػػامت مجػػاكر لػػو  -3

 التخؽيف، مثاؿ ذلظ فى السشطػمة:مغ أجل 
 الجريػػػػػة الفارسػػػػػية فػػػػػى أمػػػػػا ،/cigôn - igončكف( ففػػػػػى البيمػيػػػػػة/)چكمسػػػػػة 

/onč/ٓ(ٖٚٔ) 
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/ لتدػػييل الشصػػق، ثػػع gؼ/مگا/ مػػع اiيبلحػػع حػػحؼ الرػػػت الرػػائت اليػػاء/
 ٓ/ لتقاربيسا فى الرفات كاتفاقيسا فى السخخجo/ بالزسة /ôإبجاؿ الػاك/
 ٓمخات فى السشطػمة ٖ/ ًچ - ًنچكقج كردت /

 الحذف فى آخر الكمسة : - ج
إف كقػع األصػات سػاء أكانت صامتة أك صائتة فى آخخ الكمسة يجعميا فى 
الغالػػػػب عخضػػػػة لمدػػػػقػ ، أك يػػػػؤدى ىػػػػحا أحيانػػػػًا إلػػػػى تحػليػػػػا إلػػػػى أصػػػػػات 

 (372)ٓأخخى 

خ فػػػى بعػػػس الكمسػػػات الفارسػػػية الػسػػػيصة فػػػى المغػػػة الفارسػػػية يػػػكقػػػج حػػػجث تغ
شخيػػق حػػحؼ الرػػػت األخيػػخ، مثػػاؿ ذلػػظ فػػى السشطػمػػة، حيػػث الحاليػػة عػػغ 

 الذاعخ : يقػؿ
 نػشع بو ناـ فتحتاف در بـد ؛  تا كو ◙
 ! رزم درجاـ قمبتاف  بهكػبع  تاكو    
 استسنگ از  كيشهكو جاـ    
 ( ٖٖٚ)ٓاستجنگ را سنگ ، سبػ ك رزم ماك  مابو بـد    

 الترجسة : 
 شخب باسع نرخكع فى الحفلأحتى 
 ضخب بكأس قمػبكع فى الحخبأحتى 

ية مغ حجخ  فكأس الكخـا
 بدبب حفمشا كحخبشا تكػف الحخب لمحجخ كاإلبخيق

فيػجػػج كمسػػات كثيػػخة فػػى الذػػعخ الدػػابق تػػع حػػحؼ أصػػػات مػػغ آخخىػػا، كىػػى 
 كاآلتى :

 (ٖٗٚ)ٓ/tâ/، أما فى الفارسية الجرية /tâk"تا" فى البيمػية / -
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نفجارى ميسػػس، ا/ كىػ صػت صامت kتع ححؼ الرػت الرامت الكاؼ/
كمخخجػػو مػػؤخخة المدػػاف كالحشػػظ المػػيغ، كأدى ىػػحا الػػى تغيػػخ نػػػع السقصػػع مػػغ 

أصػػات  ٖمقصع متػسط إلى مقصع قريخ، كبالتػالى تغيػخت بشيػة الكمسػة مػغ 
 ٓمخة فى السشطػمة ٕٗإلى صػتيغ دكف تغيخ داللة الكمسة، كقج تكخرت "تا" 

 (ٖ٘ٚ)ٓ/beا فى الفارسية الجرية //، أمbêh"بو" فى البيمػية / -

/ êبػجؿ صػػت اليػاء/أ/ مغ آخخ الكمسة، باإلضافة إلػى ذلػظ hتع ححؼ الياء/
/ التفاقيسػػػا فػػػى السخػػػخج كىػػػػ الجػػػدء األمػػػامى مػػػغ المدػػػاف كالحشػػػظ eبالكدػػػخة /

مشيسػػا صػػػت صػػائت مجيػػػر أمػػامى  لالرػػمب ك تقاربيسػػا فػػى الرػػفات، فكػػ
 -رػػػػت كسػػػصى فمػػػع اخػػػتبلؼ أف اليػػػاء صػػػػت مختفػػػع مغمػػػق، أمػػػا الكدػػػخة 

خ فى نػع السقصػع مػغ مقصػع ينرف مغمق، كنتج عغ ىحا التغيخ الرػتى تغ
 ٖتغيػػػػخ فػػػػى بشيػػػػة الكمسػػػػة مػػػػغ حػػػػجث متػسػػػػط إلػػػػى مقصػػػػع قرػػػػيخ، كبالتػػػػالى 

مػػخات فػػى  ٙ"بػو"  خ داللػة الكمسػػة، ك قػج كػػخرتيػػأصػػات إلػػى صػػتيغ دكف تغ
 ٓالسشطػمة

 (ٖٙٚ)ٓ/dar/، أما فى الفارسية الجرية /darn"در" فى البيمػية / -

تػػع حػػحؼ الشػػػف مػػغ آخػػخ الكمسػػة، كنػػتج عػػغ ذلػػظ التغيػػخ الرػػػتى تغيػػخ نػػػع 
/، dar/اً متػسػػص اً / صػػارت مقصعػػdarnفكانػػت الكمسػػة مقصػػع شػيػػل/ السقصػػع،

أصػػات  ٗالكمسة تتكػػف مػغ  كنتج عغ ذلظ تغيخ بشية الكمسة، ؼبعج أف كانت
مػخة  ٘٘أصػات دكف تغيخ داللة الكمسة، كتكػخرت "در"  ٖصارت تتكػف مغ 

 ٓفى السشطػمة
" فى ا -  ( ٖٚٚ)ٓ/razm/، أما فى الفارسية الجرية /rasmaكستا /أل"رـز

/ بػالداى sلكمسػة، باإلضػافة إلػى إبػجاؿ الدػيغ /اححؼ صػت الفتحة مغ آخػخ 
/z التفاقيسا فى السخخج كىػ شخؼ المداف ك األسشاف العميا كالمثة كتقاربيسػا /

فى الرفات، فكبلىسا صػت احتكاكى مع اختبلؼ أف الػداى صػػت مجيػػر 
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خ مقصعػػػى، يػػػكالدػػػيغ صػػػػت ميسػػػػس، ك نػػػتج عػػػغ ىػػػحا التغيػػػخ الرػػػػتى تغ
+ مقصػػػع  قرػػػيخ/ )مقصػػػع ma  +rasفالكمسػػػة األكلػػػى تتكػػػػف مػػػغ مقصعػػػيغ /

/، كبالتػالى razmأما الكمسػة الثانيػة مقصػع كاحػج كىػػ مقصػع شػيػل/(، متػسط
أصػػػػات  ٘حػػػجث تغيػػػخ فػػػى بشيػػػة الكمسػػػة، ؼبعػػػج أف كانػػػت الكمسػػػة تتكػػػػف مػػػغ 

 اً كاحػػج اً أصػػػات، كمػػغ مقصعػػيغ صػػارت الكمسػػة مقصعػػ ٗصػػارت تتكػػػف مػػغ 
" مختيغ فى السشطػمةحجكث دكف   ٓتغيخ فى داللة الكمسة، كقج تكخرت "رـز
 (ٖٛٚ)ٓ/kine/، أما فى الفارسية الجرية /kînvarفى البيمػية /"كيشو"  -

خيػخة مػغ الكمسػة لمتخؽيػف، كختسػت الكمسػة بعػج ألاالثبلثػة صػػات األتع حػحؼ 
كىحا التغيخ الرػتى أدى إلى تغيخ نػع السقاشع، فكانت الكمسة  ذلظ بالكدخة،

 / )مقصعػػػػيغ متػسػػػػصيغ(، ثػػػػع صػػػػارت تتكػػػػػف مػػػػغ var  +kînمػػػػغ /تتكػػػػػف 
/ne  +ki /( كنتج عغ ىحا تغيخ فى بشية الكمسػة، فكانػت ،)مقصعيغ قريخيغ

أصػػات دكف تغيػخ داللػة  ٗأصػػات صػارت تتكػػف مػغ  ٙالكمسػة تتكػػف مػغ 
 ٓالكمسة، كقج تكخرت ىحه الكمسة مختيغ فى السشطػمة

/، أمػػػػػػػػا فػػػػػػػػى الفارسػػػػػػػػية الجريػػػػػػػػة amôh - ?amôh"مػػػػػػػػا " فػػػػػػػػى البيمػيػػػػػػػػة / -
/mâ/ٓ(ٖٜٚ) 

 صػتية فى الكمسة، كىى :حجث تغيخات 
 ٓححؼ اليسدة السفتػحة مغ بجاية الكمسة -1
/ â/ بالرػػػت الرػػائت األلػػف /ôإبػػجاؿ الرػػػت الرػػائت الصػيػػل الػػػاك/ -2

التفاقيسػػا فػػى السخػػخج كىػػػ الجػػدء الخمفػػى مػػغ المدػػاف كالحشػػظ المػػيغ كتقاربيسػػا 
فػػى الرػػفات، فكبلىسػػا صػػػت صػػائت مجيػػػر خمفػػى مػػع اخػػتبلؼ أف الػػػاك 

 ٓمفتػح - رػت مشخفسفمغمق، أما األلف  - مختفع صػت
/ مػػغ آخػػخ الكمسػػة ألنيػا كاقعػػة فػػى آخػػخ الكمسػػة، كأدت ىػػحه hحػحؼ اليػػاء/ -3

خ فػػػػػػػى السقصػػػػػػػع، فكانػػػػػػػت الكمسػػػػػػػة تتكػػػػػػػػف مػػػػػػػغ يػػػػػػػالتغيػػػػػػػخات إلػػػػػػػى حػػػػػػػجكث تغ
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/ )مقصػػع متػسػػط + مقصػػع قرػػيخ(، ثػػع صػػارت مقصػػع môh  +?aمقصعػػيغ/
تغيػخ فػى بشيػة الكمسػة حػجكث إلػى ذلػظ أدى / كىػػ مقصػع قرػيخ، ك mâكاحج /

، كنػػتج عػػغ اً كاحػػج اً مػػغ مقصعػػيغ صػػارت الكمسػػة مقصعػػ ؼبعػػج أف كانػػت تتكػػػف 
خ داللة الكمسة، يدكف تغ صػتيغ إلىأصػات  ٘مغ  خ عجد األصػاتيذلظ تغ

 ٓمخات فى السشطػمة ٖكقج تكخرت ىحه الكمسة 
 السشعؽمة : فيسا یمى جدول یبيؼ الرؽامن السحذوفة مؼ آخر الكمسات فى

الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 چهب

/bačče/ 

 ک

/k/ 
 vacak/0(380)فى البھلوية /

 حدث فى الكلمة تؽيرات صوتية عديدة، أال وهى :

 / لتقاربھمدددا فدددى الصدددفاتb/ بالبددداء /vبددددال الدددواو /إ -1

نفجارى مجھور، ومخرجه الشفة اوالمخرج، فالباء صوت 
ھدددو صدددوت فالعليدددا و الشدددفة السدددفلى، أمدددا صدددوت الدددواو 

احتكددداكى مجھدددور، ومخرجددده الشدددفة السدددفلى واألسدددنان 
   0العليا
إبدددال الفتحددة الثانيددة بالكسددرة التفاقھمددا فددى المخددرج  -2

وهدددو الجدددزء األمدددامى مدددن اللسدددان مدددع الحنددد  الصدددلب 
مجھدددور  وتقاربھمدددا فدددى الصدددفات فكالهمدددا صدددوت صدددائت

مفتوح، أما  -أمامى مع اختالؾ أن الفتحة صوت منخف  
  0نصؾ مؽلق - الكسرة صوت وسطى

 0حذؾ صوت الكاؾ لوقوعه فى آخر الكلمة -3
أدت هددذه التؽيددرات إلددى تؽيددر نددوع أحددد المقدداطع، فالكلمددة 

/ )مقطددع متوسددط + مقطددع cak  +vaاألولددى تتكددون مددن /

/ eč  +bač/ قصير(، ثم صارت بعد التخفيدؾ تتكدون مدن

   0)مقطع قصير + مقطع متوسط( دون تؽير داللة الكلمة
 كلبه

/kolbe / 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ڇ
/k / 

 
 
 
 
 

 

 kurpak/(381)0فى البھلوية /
 حدث فى الكلمة تؽيرات صوتية عديدة، أال وهى :

/ التفاقھمدا فدى المخدرج وهدو o/ ضدمة /uإبدال الواو / -1

مدددؤخرة اللسدددان والحنددد  اللدددين وتقاربھمدددا فدددى الصدددفات، 
فكالهما صوت مجھور خلفى مدع اخدتالؾ أن الدواو صدوت 

 0نصؾ مؽلق -مؽلق، والضمة صوت وسطى  -مرتفع 

/ التفاقھما فى المخرج وهدو  L/ بالالم / Rإبدال الراء / -2

طدددرؾ اللسدددان واللثدددة وتقاربھمدددا فدددى الصدددفات، فكالهمدددا 
مجھددور بدداختالؾ أن الددراء صددوت تكددرارى والددالم صددوت 

 0جانبى
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

/ التفاقھما فى المخرج وهدو الشدفة B/ بالباء /Pإبدال / -3  

فددى الصددفات، فكالهمددا العليددا والشددفة السددفلى وتقاربھمددا 

/ B/ صوت مھمدوس، أمدا /Pصوت انفجارى باختالؾ أن /
 0صوت مجھور

/ التفاقھمددا فددى المخددرج E/ بالكسددرة /Aإبدددال الفتحددة / -4

وهو الجزء األمامى من اللسان والحن  الصدلب وتقاربھمدا 
أمامى  بداختالؾ أن  -فى الصفات، فكالهما صوت مجھور 

لكسدرة صدوت وسدطى مفتدوح، وا -الفتحة صوت منخف  
 0نصؾ مؽلق -
/ ألنھددا واقعددة فددى آخددر الكلمددة، وهددذه kحددذؾ الكدداؾ / -5

التؽيددرات الصددوتية نددت  عنھددا تؽيددر نددوع أحددد المقدداطع، 

/ )مقطعددددين pak  +kurتتكددددون مددددن /فالكلمددددة األصددددلية 

، أما الكلمة المخففة تتكدون أيضداً مدن مقطعدين متوسطين(

/be  +kol،)و هدددذا  / )مقطدددع قصدددير + مقطدددع متوسدددط

االختالؾ أدى إلى تؽير بنية الكلمدة، فبعدد أن كاندت الكلمدة 
أصددوات دون  5أصددوات صدارت تتكددون مدن  6تتكدون مدن 

مددرات فددى  3تؽيددر داللددة الكلمددة، وقددد تكددررت هددذه الكلمددة 
 0المنظومة

 يهاپ
/pâye/ 

 ک

/k/ 
 pâdak/0(382)فى البھلوية /

 يوجد تؽيرات صوتية فى هذه الكلمة، وهى :

/ لتحقيددق االنسددجام الصددوتى y/ باليدداء /dالدددال /إبدددال  -1

 0بين األصوات
إبددددال الفتحدددة بالكسدددرة التفاقھمدددا فدددى المخدددرج وهدددو  -2

الجزء األمامى مدن اللسدان والحند  الصدلب وتقاربھمدا فدى 
الصددفات، فكالهمددا صددوت مجھددور أمددامى بدداختالؾ الفتحددة 

 -مفتددوح، أمددا الكسددرة فصددوت وسددطى  -صددوت مددنخف  
ؽلددق، وحتددى يتحقددق االنسددجام بددين األصددوات كددان نصددؾ م

 0يجب إبدال الدال بالياء ألنھا أكثر انسجاماً مع الكسرة
حددذؾ الكدداؾ ألنھددا واقعددة فددى آخددر الكلمددة، حيددث أدت  -3

هددذه التؽيددرات إلددى حدددوث تؽيددر فددى نددوع أحددد المقدداطع، 

/ )مقطدع متوسدط + dak  +pâفكانت الكلمة تتكدون مدن /

+  yeون مدن مقطعدين قصديرين /مقطع قصير( صارت تتك
pâ ونت  عن ذل  تؽير بنية الكلمة بعدد أن كاندت الكلمدة ،/

أصددوات دون تؽيددر  4أصددوات صددارت تتكددون مددن  5مددن 
 0داللة الكلمة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 شمهچ
če(a)šme  

 
 
 

 

 ک
/k/  

 
 
 

 

  chashmak/0(383)فى البھلوية /

قد أبدلت الفتحة بالكسرة التفاقھما فدى المخدرج وتقاربھمدا 
 فى الصفات، ثم حذؾ صوت الكاؾ من آخر الكلمة، ونت  

 عن ذل  تؽير نوع أحد المقاطع، فالكلمة فى البھلوية

 / )مقطعين متوسطين(، ثمmak  +chashتتكون من /

 / )مقطع قصير + مقطع me  +eščصارت تتكون من /

إلدى تؽيدر بنيدة الكلمدة، فبعدد أن كاندت  أدى ذل متوسط(، و
أصوات،  5أصوات صارت تتكون من  6الكلمة تتكون من 

وهدددذا التؽيدددر لدددم يحددددث تؽيدددر فدددى الداللدددة، وقدددد تكدددررت 
 0"مرتين فى المنظومةهمچش"

 ماهى

/mâhi/ 

 ک
/k/ 

 mâhîk/0(384)فى البھلوية /

حذفت الكاؾ ألنھا واقعة فى آخر الكلمدة، وبنداء علدى ذلد  

/ hîk  +âmر الصوتى تؽير نوع أحد المقاطع، فمن /يالتؽ
/ )مقطعدين hi  +mâإلى /)مقطع متوسط + مقطع قصدير(

قصيرين(، ونتيجدة لدذل  تؽيدرت بنيدة الكلمدة بعدد أن كاندت 
أصدوات  4أصوات صارت تتكون مدن  5الكلمة تتكون من 

 0دون تؽير داللة الكلمة

 آهو
/?âhu/ 

 ک

/k/ 
 hukâ/0(385)فى البھلوية /

/ مدن آخدر الكلمدة، وبنداء علدى هدذا kحذؾ صدوت الكداؾ /

ر الصوتى حدث تؽير نوع أحد المقاطع، فأصل الكلمدة يالتؽ

/ )مقطع متوسط + مقطع قصير(، ?huk  +âتتكون من /

ن(، و أدى ذلدد  ان قصدديرا/ )مقطعدد?hu  +âثددم صددارت /

بنيدة الكلمدة دون تؽيدر داللتھدا، فكاندت  تؽير فىحدوث إلى 
 0أصوات 4أصوات صارت  5من الكلمة تتكون 

 داېپ

/peydâ/ 
 ک
/k/ 

  paitâk/0(386)فى البھلوية /

 حدث فى الكلمة تؽيرات صوتية، وهى :

/ بالصدائت المركدب aiإبدال الصدوت الصدائت المركدب / -1

/ey التفاقھمدددا فدددى المخدددرج وهدددو الجدددزء األمدددامى مدددن /

منھمددا صددوت  لاللسددان والحندد  الصددلب، وفددى الصددفات فكدد
 0مؽلق -وسطى  -مجھور أمامى 

/ التفاقھمددا فدددى المخددرج وهدددو d/ داالً /tإبدددال التددداء / -2

طدددرؾ اللسددددان واألسدددنان العليددددا واللثدددة وتقاربھمددددا فددددى 
منھما صوت انفجارى مدع اخدتالؾ أن الددال  لالصفات، فك

 0صوت مجھور، والتاء صوت مھموس
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 الكلمةأصل 

 0حذؾ صوت الكاؾ لوقوعه فى آخر الكلمة -3  
أدت هذه التؽيرات إلى حدوث تؽير فدى ندوع أحدد المقداطع، 

/ )مقطدع متوسدط + tâk  +paiفكانت الكلمة تتكدون مدن /

/ dâ  +peyمقطددددع قصددددير(، ثددددم صددددارت تتكددددون مددددن /

)مقطعين قصيرين(، وهذا أدى إلى تؽير بنية الكلمدة، فبعدد 
 4أصوات صارت تتكون مدن  5أن كانت الكلمة تتكون من 

   0أصوات دون تؽير داللة الكلمة

 هيمه

/hime/ 
 ک

/k/ 
   hîmak/0(387)فى البھلوية /

/ لتقاربھمدا فدى e/ بصدوت الكسدرة /aبدال صوت الفتحة /إ

المخددرج، ثددم حددذؾ صددوت الكدداؾ الصددفات واتفاقھمددا فددى 
إلدى  ناالصدوتي ناالتؽيدر ناهدذ ىلوقوعه آخر الكلمة، و أد

تؽير نوع أحد المقاطع، فكاندت الكلمدة تتكدون مدن مقطعدين 

/mak   +hî مقطددع متوسددط + مقطددع قصددير( صددارت( /

ن(، وأدى هذا إلى ين قصيري)مقطع /me  +hiتتكون من /

ر يدأصدوات دون تؽ 4إلدى  أصدوات 5مدن  ر بنية الكلمةيتؽ
 0داللة الكلمة، وقد وردت "هيمه" مرتين فى المنظومة

 نامى بد

bad nâmi  

 ک

/k/ 
   vatnâmîk/0(388)فى البھلوية /

 حدث فى الكلمة تؽيرات صوتية، وهى :

/ التفاقھمدا فدى المخدرج وهدو b/ بالبداء /vإبدال الواو / -1

الشدددفة العليدددا والشدددفة السدددفلى وتقاربھمدددا فدددى الصدددفات، 
فكالهما مجھور مع اختالؾ أن الدواو صدوت أنفدى و البداء 

 0نفجارىاصوت 
/ التفاقھمدا فدى المخدرج وهدو d/ بالددال /tإبدال التداء / -2

طدددرؾ اللسددددان واألسدددنان العليددددا واللثدددة وتقاربھمددددا فددددى 
صوت انفجدارى مدع اخدتالؾ أن التداء منھما  لالصفات، فك

 0والدال صوت مجھور صوت مھموس
 0حذؾ صوت الكاؾ لوقوعه فى آخر الكلمة -3

أدت هذه التؽيرات الصوتية إلى حددوث تؽيدر فدى ندوع أحدد 

/ mîk  +nâ  +vatالمقدداطع، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن /

)مقطددع متوسددط + مقطددع قصددير + مقطددع متوسددط(، ثددم 

/ )مقطعين قصيرين mi  +nâ  +badصارت تتكون من /

+ مقطع متوسط(، وهدذا أدى إلدى تؽيدر بنيدة الكلمدة، فبعدد 
 7أصوات صارت تتكون مدن  8أن كانت الكلمة تتكون من 

   0أصوات دون تؽير داللة الكلمة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 تيره

/tire/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ک

/k/ 
  têrak/0(389 )فى البھلوية /

/ التفاقھمدا فدى المخدرج e/ بالكسرة /aأبدل صوت الفتحة /

/ لوقوعھدا kوتقاربھما فى الصفات، وحذؾ صوت الكاؾ /

 0فى آخر الكلمة
أدت هذه التؽيدرات الصدوتية إلدى تؽيدر ندوع أحدد المقداطع، 

/ ) مقطدع متوسدط + rak  +têفكانت الكلمدة تتكدون مدن /

)مقطعدين / re  +tiمقطع قصير(، ثدم صدارت تتكدون مدن /

قصيرين(، وهذا أدى إلى تؽير بنيدة الكلمدة، فبعدد أن كاندت 
أصدوات  4أصوات صارت تتكون مدن  5تتكون الكلمة من 

 0دون تؽير داللة الكلمة
 آرزو

/?ârezu/ 
 ک

/k/ 
 ârzôk - kûrzô?/0(390)?فى البھلوية /

/ لحددددوث االنسدددجام r/ بعدددد الدددراء /eتدددم إضدددافة كسدددرة /

حذؾ صوت الكاؾ لوقوعه فدى  الصوتى بين األصوات، ثم
آخر الكلمة، وأدى هذان التؽيران إلى حدوث تؽير فى ندوع 

/ ?zôk  +rôو عدد المقاطع، فكاندت الكلمدة تتكدون مدن /

 )مقطعدددددددين متوسدددددددطين(، ثدددددددم صدددددددارت تتكدددددددون مدددددددن 

/zu  +re  +â?( /3   ممدا ندت  عدن ذلد ،)مقاطع قصيرة

صدارت كاندت تتكدون مدن مقطعدين  تؽير بنية الكلمة بعد أن
 0مقاطع صوتية دون تؽير داللة الكلمة 3تتكون من 

 خانه

/xâne/ 
 ک

/k/ 
 xânak/0(391)فى البھلوية /

/ التفاقھمدا فدى المخدرج e/ بالكسرة /aأبدل صوت الفتحة /

وتقاربھما فى الصفات، وحدذؾ صدوت الكداؾ لوقوعده فدى 
 0آخر الكلمة

المقداطع، نتيجة لھذين التؽيرين الصدوتيين تؽيدر ندوع أحدد 

/ )مقطدع متوسدط + nak  +xâفكانت الكلمدة تتكدون مدن /

/ )مقطعين ne  +xâمقطع قصير(، ثم صارت تتكون من /

قصيرين(، ونت  عن ذل  تؽير بنية الكلمدة، فبعدد أن كاندت 
أصدوات  4أصوات صارت تتكون مدن  5تتكون الكلمة من 

 0دون تؽير داللة الكلمة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 پیسرو

/ruspi/ 
 ک

/k/ 
 rôspîk/0(392)/ فى البھلوية

حذؾ صوت الكاؾ لوقوعه فدى آخدر الكلمدة، وترتدب علدى 
هذا التؽير الصوتى تؽير ندوع أحدد المقداطع، فكاندت الكلمدة 

/ )مقطعين متوسطين(، ثم صدارت pîk  +rôsتتكون من /

/ )مقطدددع قصدددير + مقطدددع pi  +rusالكلمدددة تتكدددون مدددن /

متوسط(، و أدى هذا إلى حدوث تؽير فى بنية الكلمة، فبعد 
 5أصوات صارت تتكون مدن  6أن كانت الكلمة تتكون من 

 0أصوات دون تؽير داللة الكلمة
 شيشه

/šiše/ 
 ک

/k/ 
 shîshak/0(393)فى البھلوية /

 / لتقاربھما فى الصفات e/ بالكسرة /aأبدل صوت الفتحة /

حددذؾ صددوت الكدداؾ لوقوعدده واتفاقھمددا فددى المخددرج، وتددم 
 0فى آخر الكلمة

أدى هذان التؽيران الصوتيان إلى تؽير نوع أحدد المقداطع، 

/ )مقطع متوسط + shak  +shîفالكلمة كانت تتكون من /

/ )مقطعدين eš  +išمقطع قصير(، ثم صارت تتكون مدن /

قصيرين(، و بناًء عليه حدث تؽير فى بنيدة الكلمدة، فكاندت 
أصدوات  4أصوات صارت تتكون مدن  5الكلمة تتكون من 

 0دون تؽير داللة الكلمة
 باده

/bâde/ 

 ک

/k/ 
 bâtak/0(394)فى البھلوية /

 رات صوتية، وهى :يحدث فى الكلمة تؽ

/ التفاقھمددددا فددددى المخددددرج d/ بالدددددال /tبدددددل التدددداء /أ -1

 0وتقاربھما فى الصفات

/ التفاقھمدددا فدددى e/ بالكسدددرة /aبددددل صدددوت الفتحدددة /أ -2

 0فى الصفات وتقاربھما المخرج
 0الكاؾ لوقوعه فى آخر الكلمةصوت حذؾ  -3

ر ندوع أحدد المقداطع، يدأدت هذه التؽيدرات الصدوتية إلدى تؽ

/ )مقطع متوسدط tak  +bâحيث كانت الكلمة تتكون من /

/ de  +bâ+ مقطدددع قصدددير(، ثدددم صدددارت تتكدددون مدددن /

)مقطعددين قصدديرين(، وأدى ذلدد  إلدددى تؽيددر بنيددة الكلمدددة، 
 4أصددوات، ثددم صددارت تتكددون مددن  5تتكددون مددن فكانددت 

أصدددوات دون أن تتؽيدددر داللدددة الكلمدددة، وتكدددررت "بددداده" 
 0مرتين فى المنظومة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 واراگ
/govârâ/ 

 ک

/k/ 
  guhârâk/0(395)فى البھلوية /

 تؽيرات صوتية فى الكلمة، وهى : تحدث

/ التفاقھمدددا فددددى oبالضدددمة // uأبددددل صدددوت الددددواو / -1

المخرج وهو مؤخرة اللسدان والحند  اللدين وتقاربھمدا فدى 
منھما صدوت مجھدور خلفدى مدع اخدتالؾ أن  لالصفات، فك

 -مؽلددق، والضددمة صددوت وسددطى  -الددواو صددوت مرتفددع 
 0نصؾ مؽلق

 0/ لتسھيل النطقv/ بالواو /hإبدال الھاء/ -2

 0حذؾ صوت الكاؾ لوقوعه فى آخر الكلمة -3 
أدى هدددذان التؽيدددران إلدددى حددددوث تؽيدددر فدددى أحدددد أندددواع 

/ râk  +hâ  +guالمقدداطع، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن /

)مقطددع متوسددط + مقطعددين قصدديرين(، ثددم صددارت تتكددون 

مقدداطع قصدديرة( ممددا أدى إلددى  3/ )râ  +vâ   +goمددن /

حدوث تؽير فى بنيدة الكلمدة، فبعدد أن كاندت الكلمدة تتكدون 
أصددوات دون تؽيددر  6مددن  أصددوات صددارت تتكددون 7مددن 

 0وارا"مرتين فى المنظومةگداللة الكلمة، وتكررت "
 جامه

/jâme/   

 
 
 
 
 
 
 

 

 ک

/k/   
 
 
 
 
 

 

 jâmak/0(396)فى البھلوية /

/ لتقاربھما فى الصدفات e/ بالكسرة /aأبدل صوت الفتحة /
/ kواتفاقھمدددا فدددى المخدددرج، و تدددم حدددذؾ صدددوت الكددداؾ /

  0لوقوعه فى آخر الكلمة
هذان التؽيران الصوتيان إلى تؽير نوع أحدد المقداطع، أدى 

/ )مقطدع متوسدط + mak  +jâفكانت الكلمة تتكدون مدن /
/ )مقطعين me  +jâمقطع قصير(، ثم صارت تتكون من /

أدى ذل  إلى تؽير بنيدة الكلمدة، فكاندت الكلمدة قصيرين(، و
أصددوات دون  4أصددوات صدارت تتكددون مدن  5تتكدون مدن 

، وتكدددددررت "جامددددده" مدددددرتين فدددددى داللدددددة الكلمدددددةتؽيدددددر 
 0المنظومة

 رهاچ
/čâre/ 

 ک

/k/ 
 cârak/0(397)فى البھلوية /

 / لتقاربھما فى الصفاتe/ بالكسرة /aأبدل صوت الفتحة /
/ kو اتفاقھمدددا فدددى المخدددرج، و تدددم حدددذؾ صدددوت الكددداؾ /

 0لوقوعه فى آخر الكلمة
أدى هذان التؽيران الصوتيان إلى تؽير نوع أحدد المقداطع، 

/ )مقطددع متوسددط + rak  +câفكانددت الكلمددة تتكددون مددن /
/ )مقطعدين re  +âčمقطع قصير(، ثم صارت تتكون من /

قصدديرين(، و أدى ذلدد  إلددى حدددوث تؽيددر فددى بنيددة الكلمددة، 
أصوات، ثم صدارت تتكدون  5حيث كانت الكلمة تتكون من 

 0أصوات دون أن تتؽير داللة الكلمة 4من 
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الكلمة 
 المخففة

 الحرؾ
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 زانو

/zânu/ 
 ک

/k/ 
 zânûk/0(398)فى البھلوية /

/ لوقوعده فدى آخدر الكلمدة، فندت  kتم حذؾ صوت الكداؾ /
عن ذل  تؽير أحد أنواع المقاطع، فكانت الكلمة تتكون مدن 

/nûk   +zâ مقطع متوسط + مقطع قصير(، ثم صارت( /
بنيدة / )مقطعين قصديرين( ممدا ؼيدر nu  +zâتتكون من /

أصددوات ثددم صددارت  5الكلمددة، فكانددت تتكددون الكلمددة مددن 
 0أصوات دون تؽير داللة الكلمة 4تتكون من 

 جاى

/jây/ 
 ک

/k/ 
 giyâk/0(399)فى البھلوية /

 حدث فى الكلمة تؽيرات صوتية، وهى :
منھمدا  ل/ التفاقھما فى الصدفات، فكدj/ بالجيم /gإبدال / -1

 0صوت انفجارى مجھور
/ لتسددھيل النطددق، وتحقيددق â/ بدداأللؾ /iإبدددال اليدداء / -2

 0االنسجام الصوتى بين األصوات
/ و مدا يسدبقھا الصدوت الصدائت األلدؾ kحذؾ الكداؾ / -3
/â0/ للتخفيؾ   

هذه التؽيرات الصوتية أدت إلى حددوث تؽيدر فدى المقداطع، 
/ )مقطددع متوسددط + yâk  +giفكانددت الكلمددة تتكددون مددن /

/ )مقطع متوسط(، وتؽيدرت jâyت /مقطع قصير(، ثم صار
بالتالى بنية الكلمة، فكانت الكلمدة تتكدون مدن مقطعدين، ثدم 
صددددارت مقطعدددداً واحددددداً وبالتددددالى حدددددث تؽيددددر فددددى عدددددد 

أصددوات صددارت  5األصددوات، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن 
 0أصوات دون تؽير داللة الكلمة 3تتكون من 

 نيزه

/neyze/ 
 ک

/k/ 
 nêzak/0(400)فى البھلوية /

 حدث فى الكلمة تؽيرات صوتية، وهى :
إبددددال الكسدددرة الممددددودة "اليددداء" بالصدددوت الصدددائت  -1

/ لتقاربھمددا فددى الصددفات، فكددل منھمددا صددوت ey/ المركددب

وسددطى مددع اخددتالؾ أن الكسددرة صددوت  -جھددور أمددامى م

 0/ صوت مؽلقeyنصؾ مؽلق،أما /

/ التفاقھمددا فددى المخددرج e/ بالكسددرة /aإبدددال الفتحددة / -2

 0تقاربھما فى الصفاتو

 0/ لوقوعه فى آخر الكلمةkحذؾ صوت الكاؾ / -3

رات الصوتية إلى حدوث تؽير فى أحد أندواع يأدت هذه التؽ

/ )مقطددع zak  +nêالمقدداطع، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن /

 متوسدددددط + مقطدددددع قصدددددير(، ثدددددم صدددددارت تتكدددددون مدددددن 

/ze  +ney0/ )مقطعين قصيرين( دون تؽير داللة الكلمة 
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 ناگ
/gonâ/ 

 الھاء

/h/ 
 gonâh/0(401)ه /ناگ

آخدر الكلمدة، وندت  عدن هدذا فى / لوقوعھا hحذفت الھاء /
التؽيدددر الصدددوتى تؽيدددر أحدددد أندددواع المقددداطع، فالكلمدددة فدددى 

/ )مقطدع متوسدط + مقطدع nâh  +goأصلھا تتكون مدن /
/ )مقطعدددين nâ  +goقصدددير(، ثدددم صدددارت تتكدددون مدددن /

قصيرين( مما نت  عن ذل  تؽير بنية الكلمة، فكانت الكلمة 
أصددوات دون  4أصددوات صدارت تتكددون مدن  5تتكدون مدن 

ر داللددة الكلمددة، و لددم تسددتخدم هددذه الكلمددة مخففددة فددى يددتؽ
  0المنظومة

 جوانى

/javâni/ 

 الھاء

/h/ 
  jûvânîh/0(402)فى البھلوية /

/ لتحقيدددق االنسدددجام a/ بالفتحدددة /ûبددددال صدددوت الدددواو /إ
الصددوتى بددين األصددوات وتسددھيل النطددق ألن تجدداور الددواو 

/ يشكل صعوبه فى النطق، و حذؾ صوت الھداء vلصوت /
 0لوقوعھا فى آخر الكلمة
ن تؽيدددر أحدددد أندددواع يرين الصدددوتييدددندددت  عدددن هدددذين التؽ

/ nîh  +vâ  +jûالمقددداطع، فكاندددت الكلمدددة تتكدددون مدددن /
ثددم صددارت تتكددون  )مقطددع متوسددط + مقطعددين قصدديرين(،

مقدداطع قصدديرة(، ونددت   3/ )ni  +vâ  +jaالكلمددة مددن /
 7عددن ذلدد  تؽيددر بنيددة الكلمددة، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن 

ر داللدة يدأصدوات دون تؽ 6أصوات، ثم صارت تتكون مدن 
 0الكلمة

 شما

/shomâ/  

 
 
 
 

 

 الھاء

/h/ 
 
 
 
 

 

 shmâh/0(403)فى البھلوية /

لتحقيدددق / shالشدددين /بعدددد صدددوت / oتدددم إضدددافة الضدددمة /
/ shاالنسددجام الصددوتى بددين األصددوات ألن صددوت الشددين /

/ مما سبب ثقل فدى النطدق فدتم الفصدل mتجاور مع الميم /
 0بينھما بالضمة، وتم حذؾ الھاء لوقوعھا فى آخر الكلمة

مقدداطع الكلمددة التددى  أظھددراقددد  نياالصددوت ناريددالتؽ ناوهددذ
وهددذا لددم / )مقطعددين قصدديرين(، mâ  +shoتكونددت مددن /

داللدة الكلمدة، وقدد تكدررت "شدما" مدرتين فدى ر يدتؽ سببي
 0المنظومة

 هستى
/hasti/ 

 الھاء
/h/ 

 hastîh/0(404)فى البھلوية /

حددذؾ صددوت الھدداء لوقوعدده فددى آخددر الكلمددة، و أدى هددذا 
ر أحد أنواع المقاطع، فكاندت الكلمدة يالصوتى إلى تؽ ريالتؽ

/ )مقطعين متوسطين(، ثدم صدارت tîh  +has/ تتكون من

مقطدع قصدير + مقطدع متوسدط(، / )ti  +has/تتكون مدن 

ر بنية الكلمدة، فكاندت تتكدون الكلمدة مدن يونت  عن ذل  تؽ
ر يددأصددوات دون تؽ 5أصددوات، ثددم صددارت تتكددون مددن  6

 0داللة الكلمة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 یگبند

/bandegi/ 
 الھاء

/h/ 
 bandagîh/0(405)البھلوية /فى 

/ بصددوت dإبدددال صددوت الفتحددة الواقددع بعددد صددوت الدددال /

الكسددرة لتقاربھمددا فددى الصددفات و اتفاقھمددا فددى المخددرج، 
وألن الكسددرة تشددكل انسددجاماً صددوتياً مددع اليدداء أكثددر مددن 

 0الفتحة
 0وحذؾ صوت الھاء لوقوعه فى آخر الكلمة

أنددددواع  أدى هددددذان التؽيددددران الصددددوتيان إلددددى تؽيددددر أحددددد

/ gîh  +da  +banالمقدداطع، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن /

)مقطع متوسط + مقطدع قصدير + مقطدع متوسدط( صدارت 

/ )مقطعددددين قصدددديرين + gi  +de  +banتتكددددون مددددن /

مقطع متوسدط(، وندت  عدن ذلد  تؽيدر بنيدة الكلمدة، فكاندت 
أصدوات  7أصوات صارت تتكون مدن  8الكلمة تتكون من 

   0دون تؽير داللة الكلمة
 یگزند

/zendegi / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الھاء

/h / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 zindakîh/0(406)فى البھلوية /

 حدثت تؽيرات صوتية فى الكلمة، أال وهى :

/ التفاقھمدا فدى المخدرج و هدو e/ كسدرة /iإبدال الياء / -1

الجزء األمامى من اللسان و الحن  الصلب و تقاربھمدا فدى 
منھما صوت مجھور أمدامى مدع اخدتالؾ أن  لالصفات، فك

 -مؽلددق، و الكسددرة صددوت وسددطى  -اليدداء صددوت مرتفددع 
 0نصؾ مؽلق

 / لتقاربھما فى الصفاتe/ بالكسرة /aإبدال الفتحة / -2

واتفاقھما فى المخرج، وألنھا أيضاً تشكل انسدجاماً صدوتياً 
 0مع ما قبلھا الكسرة و ما بعدها الياء

هو / التفاقھما فى المخرج، وgؾ/گال/ باkإبدال الكاؾ / -3

مدددؤخرة اللسدددان والحنددد  اللدددين وتقاربھمدددا فدددى الصدددفات، 
فكالهمددا صددوت انفجددارى مددع  اخددتالؾ أن الكدداؾ صددوت 

  0ؾ صوت مجھورگالمھموس، وا
  0حذؾ الھاء من آخر الكلمة لتسھيل النطق 

نت  عن هذه التؽيرات الصوتية تؽيدر أحدد أندواع المقداطع، 

/ )مقطدددع kîh  +da  +zinتتكدددون مدددن /فكاندددت الكلمدددة 

متوسددط + مقطددع قصددير + مقطددع متوسددط(، ثددم صددارت 

/ )مقطعين قصيرين + مقطع gi  +de  +zenتتكون من /

متوسط(، ونت  عدن ذلد  تؽيدر بنيدة الكلمدة، فكاندت الكلمدة 
أصددوات دون  7أصددوات صدارت تتكددون مدن  8تتكدون مدن 

مددرات  فددى  6" یگتكددررت "زنددد تؽيددر داللددة الكلمددة، وقددد
 0المنظومة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 نم 

/nam/ 

  الباء

/b/ 

 namb/0(407)/نمب فى البھلوية 

/ لوقوعده فدى آخدر الكلمدة باإلضدافة bحدذؾ صدوت البداء /

/، مما أحدث ثقدالً فدى النطدق mأنه مجاور للصامت الميم /

العليدا خاصةً أن الصوتين متفقان فى المخدرج وهدو الشدفة 
منھمدا صدوت ل السفلى ومتقاربان فى الصفات، فكد والشفة

مجھور مع اختالؾ أن الباء صوت انفجارى والميم صوت 
أنفددى، ونددت  عددن هددذا التؽيددر الصددوتى تؽيددر نددوع المقطددع، 

/ nam/ )مقطددددع طويددددل(، ثددددم صددددارت /nambفالكلمدددة /

)مقطع متوسط(، وأدى ذل  إلدى تؽيدر بنيدة الكلمدة، فكاندت 
 3أصددوات، ثددم صددارت تتكددون مددن  4تتكددون مددن الكلمددة 

 0أصوات دون تؽير داللة الكلمة

 ومچه
/hamčo/ 

 النون

/n/ 
/، وقددددددددد كانددددددددت فددددددددى البھلويددددددددة hamčonن /ومچه
/hamcighon/0(408) 

/ لوقوعه فى نھاية الكلمدة ممدا ندت  nحذؾ صوت النون /
عن هذا التؽيدر الصدوتى تؽيدر أحدد أندواع المقداطع، فكاندت 

/ )مقطعين متوسدطين(، onč  +hamتتكون من /الكلمة 
/ )مقطددع قصددير + oč  +hamثددم أصددبحت تتكددون مددن /

مقطع متوسط(، و أدى ذلد  إلدى تؽيدر بنيدة الكلمدة، فكاندت 
 5أصددوات، ثددم صددارت تتكددون مددن  6الكلمددة تتكددون مددن 

 0أصوات دون تؽير داللة الكلمة
/، فقدددد حدددذؾ مدددن hamcighon/ أمدددا بالنسدددبة لكلمدددة

/ )صامت + صدائت( لتسدھيل النطدق ighان /وسطھا صوت
لوقوعده فدى / nباإلضافة إلى ذل  تم حدذؾ صدوت الندون /

نھايددة الكلمددة، ممددا نددت  عددن ذلدد  تؽيددر البنيددة المقطعيددة، 
/ )مقطع ghon  +ci  +hamفكانت الكلمة تتكون من /

متوسددط + مقطددع قصددير + مقطددع متوسددط(، ثددم صددارت 
مقطدددددع / )مقطدددددع قصدددددير + oč  +hamتتكدددددون مدددددن /

متوسط(، و أدى ذل  إلى تؽيدر بنيدة الكلمدة، فكاندت الكلمدة 
مقدداطع أصددبحت تتكددون مددن مقطعددين، ونددت   3تتكددون مددن 

أصدوات  5أصوات إلدى  8عن ذل  تؽير عدد األصوات من 
 0دون تؽير داللة الكلمة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 بالش

/bālesh/ 
 النون

/n/ 
 barishn/0(409)فى البھلوية /

 حدثت تؽيرات صوتية فى الكلمة، وهى :

/ لتحقيق االنسجام الصدوتى â/ باأللؾ /aإبدال الفتحة / -1

 0بين األلؾ والالم

/ التفاقھمددا فددى المخددرج وهددو  L/ الم / rإبدددال الددراء / -2

فكدل منھمدا  اللسدان واللثدة وتقاربھمدا فدى الصدفات، طدرؾ
الالم صدوت جدانبى، صوت مجھور متوسط مع اختالؾ أن 

 0والراء صوت تكرارى
/ التفاقھمدا فدى المخدرج و هدو e/ كسدرة /iإبدال الياء / -3

الجزء األمامى من اللسان والحند  الصدلب و تقاربھمدا فدى 
الصفات، فكل منھما صوت مجھور أمدامى مدع اخدتالؾ أن 

 -مؽلددق، والكسددرة صددوت وسددطى  -اليدداء صددوت مرتفددع 
  0نصؾ مؽلق

ن لوقوعدددده فددددى آخددددر الكلمددددة، ت النددددوحددددذؾ صددددو -4

/، حيددث أدى هددذا التجدداور shلمجاورتدده لصددوت الشددين /و

إلى ثقل فدى النطدق، وندت  عدن ذلد  حدذؾ الندون للتخفيدؾ 
مما تسبب فى تؽير نوع أحد المقاطع، فكانت الكلمة تتكون 
 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 

/rishn  +ba مقطع طويل + مقطع قصير(، ثدم صدارت( /

+ مقطددددع / )مقطددددع متوسددددط lesh   +bāتتكددددون مددددن /

قصددير(، ونددت  عددن ذلدد  تؽيددر بنيددة الكلمددة، فكانددت الكلمددة 
أصددوات دون  5أصددوات صدارت تتكددون مدن  6تتكدون مدن 

   0تؽير داللة الكلمة
 مشچ

če(a)šm 

 النون

/n/ 
 e(a)š manč/0(410)ش من /چ

/ مدن آخدر الكلمدة للتخفيدؾ، n/ و الندون /aحذؾ الفتحدة /
البنية المقطعية، فكاندت ر يوأدى هذا التؽير الصوتى إلى تؽ

/ )مقطعين متوسدطين(، man  +eščالكلمة تتكون من /
/ )مقطدددع ešmčثدددم صدددارت تتكدددون مدددن مقطدددع واحدددد /

ر بنيددة الكلمددة، فكانددت الكلمددة يددطويددل(، ونددت  عددن ذلدد  تؽ
، وتسدبب ذلد  اً واحدد اً مقطعين ثدم صدارت مقطعدتتكون من 

أصدوات دون  4 إلدىأصوات  6ر عدد األصوات من يفى تؽ
مدددرات فدددى  8م" چش"ر داللدددة الكلمدددة، و قدددد تكدددررت يدددؽت

 0المنظومة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 خانه

/xâne/ 

 گ

/g/ 
 xânag/0(411)/ گنفى الفارسية الوسيطة خا

 / التفاقھما فى المخرج e/ بالكسرة /aبدل صوت الفتحة /أ

/ gؾ /گالو تقاربھمددددا فدددددى الصدددددفات، و حدددددذؾ صدددددوت ا
 0لوقوعه فى آخر الكلمة

ين حدددث تؽيددر فددى أحددد يو بسددبب هددذين التؽيددرين الصددوت

/ nag  +xâأنددواع المقدداطع، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن /

)مقطددع متوسددط + مقطددع قصددير(، ثددم صددارت تتكددون مددن 

/ne  +xâ  حدددوث / )مقطعددين قصدديرين(، و نددت  عددن ذلدد

أصدوات،  5تؽير فى بنية الكلمة، فكانت الكلمة تتكدون مدن 
ر فى داللة يأصوات دون حدوث تؽ 4ثم صارت تتكون من 

 0الكلمة

 ماد

/mâd/ 

 الراء

/r/ 
 mâdar/0(412)مادر /

قددد اسددتخدمت كلمددة "مددادر" فددى المنظومددة دون أن يطددرأ 

/ ومددا rظدداهرة الحددذؾ لكددن عنددما تددم حددذؾ الددراء / عليھدا

للتخفيددؾ أدى هددذا  /aيسددبقھا مددن صددوت صددائت الفتحددة /

تؽير البنية المقطعية، فقد كاندت الكلمدة التؽير الصوتى إلى 

/ )مقطددددع متوسددددط + مقطددددع dar   +mâتتكددددون مددددن /

 ً / )مقطعدداً mâdواحددداً / قصددير(، ثددم صددارت الكلمددة مقطعددا

متوسددطاً(، ونددت  عددن هددذا تؽيددر بنيددة الكلمددة، فقددد كانددت 
تتكون من مقطعين ثدم صدارت مقطعداً واحدداً، وتسدبب ذلد  

أصدوات، مدع  3إلدى  أصوات 5فى تؽير عدد األصوات من 
 3عدم حدوث تؽير فى داللة الكلمة، وقد تكدررت "مدادر"  

 0مرات فى المنظومة

 /doxدخ /

 من
دخت 

/doxt/ 

 الراء

/r/ 
 doxtar/0(413)دختر /

قد استخدمت هذه الكلمدة دون حدذؾ فدى المنظومدة، ولكدن 

/ قددد حددذؾ doxt/ فددى دخددت /rحددذؾ صددوت الددراء / عنددد

/ التى تسبقھا، فنت  عن هذا الحذؾ aمعھا صوت الفتحة /

 تؽيددر فددى البنيددة المقطعيددة، فقددد كانددت الكلمددة تتكددون مددن 

/tar +dox  مقطعين متوسطين(، ثم صارت تتكون مدن( /

ر يد/ )مقطدع طويدل(، وندت  عدن ذلد  تؽdoxtمقطع واحد /

مدن مقطعدين أصدبحت  بنية الكلمة، فقد كانت الكلمة تتكدون
 5مدن  تؽيدر عددد األصدوات ، وتسبب ذلد  فدىاً واحد اً مقطع

 0أصوات 4 إلىأصوات 
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

/ tar/ فقدددد حدددذؾ مقطدددع كامدددل /doxأمدددا فدددى حالدددة دخ /  

)مقطع متوسدط( للتخفيدؾ، فدأدى هدذا التؽيدر الصدوتى إلدى 
 تؽيدددددر البنيدددددة المقطعيدددددة، فكاندددددت تتكدددددون الكلمدددددة مدددددن 

/tar  +dox متوسدددطين(، ثدددم صدددارت الكلمدددة / )مقطعدددين

ً doxمقطعدداً واحددداً / بالتددالى تؽيددرت (، و/ )مقطعدداً متوسددطا

بنيددة الكلمددة، فقددد كانددت تتكددون مددن مقطعددين ثددم أصددبحت 
 6مقطعدداً واحددداً ممددا تسددبب فددى تؽيددر عدددد األصددوات مددن 

أصدددوات دون تؽيدددر داللدددة الكلمدددة، و قدددد  3أصدددوات إلدددى 
  0مرات فى المنظومة 3تكررت كلمة "دختر" 

 گهيد

/dige/ 

 الراء

/r/ 
  digar/0(414)ر /گيد

قددد اسددتخدمت هددذه الكلمددة دون حددذؾ فددى المنظومددة، لكددن 

/ التفاقھمددا e/ بالكسددرة /aبدددال الفتحددة /إعنددد تخفيفھددا تددم 

فدددى المخدددرج وهدددو الجدددزء األمدددامى مدددن اللسدددان والحنددد  
منھمدا صدوت صدائت  لالصلب و تقاربھما فى الصفات، فكد

 -مجھددور أمددامى مددع اخددتالؾ أن الفتحددة صددوت مددنخف  
نصدؾ مؽلدق، و تدم  -صدوت وسدطى فمفتوح، أمدا الكسدرة 

حددذؾ صددوت الددراء لوقوعدده فددى نھايددة الكلمددة للتخفيددؾ، 
ر أحدددد أندددواع يدددين تؽيرين الصدددوتيدددوندددت  عدددن هدددذين التؽ

/ )مقطددع gar  +diمددن /المقدداطع، فكانددت الكلمددة تتكددون 

/ ge  +diتتكون من / مقطع قصير(، ثم صارتمتوسط + 

تؽيددر بنيددة الكلمددة،  )مقطعددين قصدديرين(، و نددت  عددن ذلدد 
 4أصددوات، ثددم صددارت تتكددون مددن  6فكانددت تتكددون مددن 

أصدوات دون حدددوث تؽيددر فددى داللدة الكلمددة، و قددد تكددررت 
 0" مرتين فى المنظومةرگيدكلمة "

 دس

/das/ 

 التاء

/t/ 
 dast/0(415)دست /

كلمددة "دسددت" فددى المنظومددة دون أن يطددرأ  قددد اسددتخدمت
عليھدددا ظددداهرة الحدددذؾ، ولكدددن عنددددما يطبدددق عليھدددا هدددذه 

/ لوقوعددده فدددى آخدددر tالظددداهرة يدددتم حدددذؾ صدددوت التددداء /

 0الكلمة، وتسھيل النطق
ر الصوتى إلى تؽير نوع المقطدع، فكدان فدى يوأدى هذا التؽ

ً / )مقطعددdas/ )مقطددع طويددل(، ثددم صددار /dastاألصددل /  ا

ر بنية الكلمدة، فكاندت الكلمدة يو نت  عن ذل  تؽ(، اً متوسط
أصددوات  3أصددوات، ثددم صددارت تتكددون مددن  4تتكددون مددن 

مدرات فدى  6ر داللة الكلمة، وقد تكدررت "دسدت" يدون تؽ
 0المنظومة
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الكلمة 
 المخففة

الحرؾ 
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 فرو

/foru/ 

 الدال

/d/ 
 فدددددددددددرود آمدددددددددددد  -/ forud ?âyadفدددددددددددرود آيدددددددددددد /

/forud ?âmad/0(416)  

فكلمددة "فددرود" قددد اسددتخدمت فددى المنظومددة بدددون حددذؾ، 
ولكن عندما يطبق عليھدا ظداهرة الحدذؾ يدتم حدذؾ صدوت 

ر يد/ لوقوعه فى آخدر الكلمدة، ويندت  عدن هدذا التؽdالدال /

الصوتى تؽير نوع أحد المقاطع، فكاندت الكلمدة تتكدون مدن 

/rud  +fo مقطع متوسط + مقطدع قصدير(، ثدم صدارت( /

/ )مقطعددين قصدديرين( ممددا أدى إلددى ru  +foن مددن /تتكددو

أصددوات  5ر بنيددة الكلمددة، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن يددتؽ
ر فدى داللدة يدأصدوات دون حددوث تؽ 4صدارت تتكدون مدن 

 0الكلمة، و قد تكررت "فرود" مرتين فى المنظومة

 بن

/ban/ 

 الدال

/d/ 
 band/0(417)بند /

حدذؾ، ولكدن  هذه الكلمة قد استخدمت فى المنظومة بددون
عندما يطبق عليھدا ظداهرة الحدذؾ يدتم حدذؾ صدوت الددال 

/d لوقوعده فدى آخدر الكلمدة، وتسدھيل النطدق، وندت  عدن /

هدددذا التؽيدددر الصدددوتى تؽيدددر ندددوع المقطدددع، فكاندددت الكلمدددة 

/bandمقطعدددد( / ً ً / )مقطعددددban(، ثددددم صددددارت /طددددويالً  ا  ا

(، و أدى ذل  إلى تؽير بنية الكلمدة، فكاندت تتكدون اً متوسط
ر يدأصدوات دون تؽ 3أصوات، ثم صارت تتكون من  4 من

  0داللة الكلمة

 بو

/bu/ 

  الدال

/d/ 
  bud/0(418)بود /

هذه الكلمة قد استخدمت فى المنظومة بددون حدذؾ، ولكدن 
عندما يطبق عليھدا ظداهرة الحدذؾ يدتم حدذؾ صدوت الددال 

/d لوقوعده فدى آخدر الكلمدة، وتسدھيل النطدق، وندت  عدن /

الصدددوتى تؽيدددر ندددوع المقطدددع، فكاندددت الكلمدددة هدددذا التؽيدددر 

/bud/ مقطعاً متوسدطاً(، صدارت( /bu ،)ًمقطعداً قصديرا( /

بالتالى حدث تؽير فدى بنيدة الكلمدة، فكاندت الكلمدة تتكدون و
صددوتين دون تؽيددر  صددارت تتكددون مددن أصددوات، ثددم 3مددن 

 0مرات فى المنظومة 7قد تكررت "بود" داللة الكلمة، و

 األخيػػػػخ فػػػػى الكػػػػبلـ العػػػػادى مػػػػغ صػػػػػر الفعػػػػليحػػػػحؼ الرػػػػػت الرػػػػامت  -
أيزػًا مػغ الفعػل السزارع لمذخز الثالث السفخد، كالذػخز الثالػث الجسػع، ك 

 (ٜٔٗ) ٓالساضى لمذخز الثالث الجسع
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فػػػى أزمشػػػة الساضػػػى، أك  عمػػػى كجػػػو السثػػػاؿ يػجػػػج فػػػى السشطػمػػػة أفعػػػاؿ كثيػػػخة
الػجاؿ  مشيػا لكغ فى العاميػة يحػحؼؿ"، ك لع يححؼ مغ آخخىا "الجاالسزارع، ك 

بشيػػة خ نػػػع السقػػاشع ك يػػنػػتج عػػغ ذلػػظ الحػػحؼ تغلمتخؽيػػف كسػػيػلة الشصػػق، ك 
 الكمسة، كمغ ىحه األفعاؿ ما يمى :

 الكلمة بعد الحذؾ الكلمة قبل الحذؾ

 /dâranدارن / /randâdدارند /

 /yâftanيافتن / /yâftandيافتند /

 /andišan bar?بر انديشن / /bar ?andišandبر انديشند /

 /migirinرين /يگمى  /mi giridريد /يگمى 

 /bar ?afrâzinبر افرازين / /bar ?afrâzidبر افرازيد /

 /vâkardanوا كردن / /vâ kardandوا كردند /

 /dârinدارين / /dâridداريد /

 /mi duninمى دونين / /mi dânidمى دانيد /

 /pâsox mi dahسخ مى ده /اپ /pâsox mi dahadسخ مى دهد /اپ

 ٓفعل ٕٔك تبمغ عجد األفعاؿ التى يححؼ مشيا حخؼ الجاؿ فى السشطػمة 
حػػحؼ البلحقػػة مػػغ آخػػخ الكمسػػات الترػػخيؽية، فيػجػػج فػػى الفارسػػية الحاليػػة  -

نسػػاذج فعميػػة متعػػجدة قػػج تغيػػخت بسقارنتيػػا بأشػػكاليا فػػى الفارسػػية القجيسػػة عػػغ 
 (ٕٓٗ) ٓشخيق الححؼ

يػجػػج فػػى السشطػمػػة أفعػػاؿ كانػػت فػػى المغػػة الفارسػػية القجيسػػة يمحػػق بيػػا اليػػاء، 
كلكػػغ فػػى الفارسػػية الحاليػػة قػػج حػػحؼ مػػغ آخخىػػا حػػخؼ اليػػاء، كنػػتج عػػغ ذلػػظ 

فعل  ٕٗخ فى نػع السقاشع ك بشية الكمسة، كيبمغ عجد ىحه األفعاؿ يتغحجكث 
 فى السشطػمة عمى كجو السثاؿ :

 بعد الحذؾالكلمة  الكلمة قبل الحذؾ

 /dâštداشت / /dâštiداشتى /

 /?madâآمد / /?madiâ/ ىآمد

 /bastبست / /bastiبستى /

 /bar kardبر كرد / /bar kardiبر كردى /

 /birun dâdبيرون داد / /birun dâdiبيرون دادى /

 /afkand?افكند / /afkandi?افكندى /

 /da(e)rang ?âvardآورد / گندر /da(e)rang ?âvardiآوردى / گندر

 /odšشد / /odišشدى /
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 0فيسا یمى جدول یبيؼ الرؽائن السحذوفة مؼ آخر الكمسات فى السشعؽمة
 الكلمة المخففة

 الصوت
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 من

/man/ 
 الفتحة

/a/ 
الفارسية /، أما فى البھلوية وmanaوستا /ألفى ا

  man/0(421)/ الدرية
الكلمدددة للتخفيدددؾ، / مدددن نھايدددة aحدددذفت الفتحدددة /

ر البنيددددة يددددر الصددددوتى إلددددى تؽيددددفددددأدى هددددذا التؽ

/ na  +maالمقطعية، فكانت الكلمدة تتكدون مدن /

ً / )مقطعددman)مقطعددين قصدديرين(، ثددم صددارت /  ا

(، ونت  عن ذل  تؽير بنية الكلمة، فكاندت اً متوسط
أصددوات، ثددم صددارت تتكددون  4الكلمددة تتكددون مددن 

حددد أصددوات، و مددن مقطعددين إلددى مقطددع وا 3مددن 
مدرات  4دون تؽير داللة الكلمة، وتكدررت "مدن" 

 0فى المنظومة

 آشيان
/?āšiyān/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفتحة

/a/ 
 -  shayamaāفددددددددددددددددددددددددى البھلويددددددددددددددددددددددددة /

shayanaâ?/0(422) 

 رات صوتية فى الكلمة، وهى :يحدثت تؽ

/ التفاقھمددددا فددددى i/ باليدددداء /aبدددددال الفتحددددة /إ -1

والحند   المخرج وهو الجدزء األمدامى مدن اللسدان
منھمدا صدوت  لالصلب وتقاربھما فى الصفات، فك

أمامى مع اختالؾ أن الياء صوت  -صائت مجھور

 -مؽلددددق، والفتحددددة صددددوت مددددنخف   -مرتفددددع 
 0مفتوح

/ لتحقيق االنسدجام â/ باأللؾ /aبدال الفتحة /إ -2

 0الصوتى بين األصوات
/ التفاقھمدددا فدددى n/ بدددالنون /mإبددددال المددديم / -3

 0منھما صوت أنفى مجھور لفك الصفات،

 0/ من نھاية الكلمة للتخفيدؾaحذؾ الفتحة / -4
أدت هدددذه التؽيدددرات الصدددوتية إلدددى تؽيدددر البنيدددة  

مقددداطع  4المقطعيدددة، فكاندددت الكلمدددة تتكدددون مدددن 

/، ثددم صددارت ?ma  +ya  +sha  +âقصدديرة /

/ )مقطدع متوسدط ?yân + iš   +âتتكدون مدن /

ونددت  عددن ذلدد  تؽيددر بنيددة  + مقطعددين قصدديرين(،
مقدداطع ثددم  4الكلمددة، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن 

مقداطع ممدا تسدبب ذلد  فدى  3أصبحت تتكون من 
 7أصددددوات إلددددى   8تؽيددددر عدددددد األصددددوات مددددن 

 0أصوات، دون تؽير داللة الكلمة
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 الكلمة المخففة
 الصوت
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 دنگسو

/so(w)gand/ 

 الفتحة

/a/ 

 saokenta/0(423)وستا /ألفى ا

 تؽيرات صوتية فى الكلمة، وهى : تحدث
/ لتجنددددب تجدددداور صددددائتين aحددددذؾ الفتحددددة / -1

 0لتسھيل النطق
/ التفاقھمدددا فدددى gؾ /گال/ بددداkبددددال الكددداؾ /إ -2

المخددددرج وهددددو مددددؤخرة اللسددددان والحندددد  اللددددين 
منھمددددا صددددوت  لوتقاربھمددددا فددددى الصددددفات، فكدددد

نفجارى مدع اخدتالؾ أن الكداؾ صدوت مھمدوس، ا
 0ؾ صوت مجھورگالوا
/ التفاقھمددا فددى a/ بالفتحددة /eبدددال الكسددرة /إ -3

 0المخرج وتقاربھما فى الصفات
/ التفاقھمددا فددى المخددرج d/ دال /tبدددال التدداء/إ -4

 وهدددو طدددرؾ اللسدددان واألسدددنان العليدددا واللثدددة
منھمددددا صددددوت  لوتقاربھمددددا فددددى الصددددفات، فكدددد

نفجددارى مددع اخددتالؾ أن التدداء صددوت مھمددوس ا
 0صوت مجھوروالدال 

حدددذؾ الفتحدددة مدددن نھايدددة الكلمدددة للتخفيدددؾ  -5
 0وتسھيل النطق

ندددت  عدددن هدددذه التؽيدددرات إبدددراز ندددوع المقددداطع، 
/ gand  +so(w)فصدددارت الكلمدددة تتكدددون مدددن /

)مقطددع طويددل + مقطددع قصددير(، ونددت  عددن هددذا 
 8ر بنيددة الكلمددة، فكانددت الكلمددة تتكددون مددن يددتؽ

أصددوات دون  6أصددوات، ثددم صددارت تتكددون مددن 
مدرتين د" نگ"سدور داللة الكلمدة، وقدد تكدررت يتؽ

 0فى المنظومة
 يکپ
/peyk/ 

 الفتحة

/a/ 

 padika/0(424)/ ستاوألفى ا

ممددا أدى إلددى  /dحددذؾ الصددوت الصددامت الدددال /
/، وتكدون صدوت i/ للياء /aتجاور صوت الفتحة /

بدددل بالصدددوت الصدددائت أ/، ثدددم aiصددائت مركدددب /
التفاقھمددا فددى المخددرج وهددو الجددزء  /eyالمركددب /

األمامى من اللسان والحن  الصلب وفى الصدفات، 
وسدطى  -منھما صوت صائت مجھور أمدامى  لفك
/ مدددن نھايدددة aمؽلدددق، وحدددذؾ صدددوت الفتحدددة / -

 0الكلمة للتخفيؾ
نددت  عددن هددذين التؽيددرين الصددوتيين تؽيددر البنيددة 
 المقطعيددددددددددة،فكانت الكلمددددددددددة تتكددددددددددون مددددددددددن 

/ka  +di  +pa( /3  ثم صدارت ،)مقاطع قصيرة
/ وهو مقطع متوسدط، peykالكلمة مقطعاً واحداً /
 بنية الكلمة، فكانت تتكون من وأدى ذل  إلى تؽير

مقاطع ثم أصدبحت مقطعداً واحدداً، وتسدبب ذلد   3
أصوات دون  3إلى  6فى تؽير عدد األصوات من 

 0تؽير داللة الكلمة
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 الكلمة المخففة
 الصوت
 المحذوؾ

 أصل الكلمة

 انجمن

/?anjoman/ 

 الفتحة

/a/ 
 hanǰamana/0(425)أصلھا /

 رات صوتية فى الكلمة، وهى:يحدثت تؽ

/ التفاقھمدددا فدددى ?/ بدددالھمزة /hبددددال الھددداء /إ -1

المخدددددرج وهدددددو الحلدددددق والدددددوتران الصدددددوتيان 
منھمددددا صددددوت  لوتقاربھمددددا فددددى الصددددفات، فكدددد

مھمددوس مددع اخددتالؾ أن الھدداء صددوت احتكدداكى 
 0نفجارىاوالھمزة صوت 

/ لتحقيددددددق o/ بالضددددددمة /aبدددددددال الفتحددددددة /إ -2

 0االنسجام الصوتى بين األصوات
   0حذؾ الفتحة من نھاية الكلمة للتخفيؾ -3

ر البنيدددة يدددرات الصدددوتية تؽيدددندددت  عدددن هدددذه التؽ
 المقطعيددددددددة، فكانددددددددت الكلمددددددددة تتكددددددددون مددددددددن 

/na  +ma  +aǰ  +han( /3  + مقاطع قصديرة

تتكددون مددن مقطددع متوسددط(، ثددم صددارت الكلمددة 

/man  +jo  +?an مقطددع متوسددط + مقطددع( /

ر فدى يدقصير + مقطع متوسط(، وبالتالى حددث تؽ
مقاطع ثدم  4بنية الكلمة، فكانت الكلمة تتكون من 

ر يدمقاطع مما تسدبب فدى تؽ 3أصبحت تتكون من 
أصدوات دون  8 إلدى أصوات 9عدد األصوات من 
 0تؽير داللة الكلمة

 تن

/tan/ 

 الواو
/û/ 

/، أما فدى البھلويدة والفارسدية tanûوستا /ألفى ا

 tan/0(426)/ الدرية

صدددوت الدددواو لوقوعددده فدددى نھايدددة الكلمدددة  حدددذؾ
ر الصددوتى تؽيددر يددللتخفيددؾ، ونددت  عددن هددذا التؽ

 البنيددددة المقطعيددددة، فكانددددت الكلمددددة تتكددددون مددددن 
/nû  +ta/ )ثددددم صددددارت )مقطعددددين قصدددديرين ،
/tan/ مقطع( ً ر يونتيجة لذل  حدث تؽ، (اً متوسط ا

، فكانت الكلمة تتكون مدن مقطعدين فى بنية الكلمة
ً ثدم أصددبحت مقطعد ر يدد، وتسدبب ذلدد  فدى تؽاً واحددد ا
أصدوات دون  3إلدى  أصوات 4 منعدد األصوات 

تؽيدر داللددة الكلمددة، وقددد كدررت "تددن" مددرتين فددى 
 0المنظومة

مسػػػا سػػػبق يتزػػػح أف ضػػػاىخة الحػػػحؼ تيػػػجؼ إلػػػى التخؽيػػػف كتيدػػػيخ الشصػػػق، 
 متة كالرائتة. كتذسل األصػات الرا
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 وفيسا یمي شكل تؽضيحي یبيؼ ندبة الحذف في السشعؽمة بذكل عام. 

الحذف في بداية  اإلجسالي
 الكمسة

الحذف في وسط 
 الكمسة

الحذف في آخر 
 الكمسة

الشدبة 
 السئؽية

265 
ٗٔ ٖ٘ ٔٚٔ 

100% 
ٔ٘% ٕٓ% ٙ٘% 
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ال  ؾ في ب اية الكلمة ال  ؾ في وس  الكلمة ال  ؾ في آخ  الكلمة

 

 ظاهرة الحذف
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السشعؽمممة كمسممات عمممى أصمممها، أى لممػ يطبممق عميهمما ظمماهرة قممد وردت فممى 
الحذف، ولكؼ يسكؼ تطبيق ظاهرة الحذف عميها كسا سمبق المذكر، وندمبتها 

 تشحرر فى الجدول التالى :

 اإلجسالي
الحذف في بداية 

 الكمسة
الحذف في وسط 

 الكمسة
الحذف في آخر 

 الكمسة
الشدبة 
 السئؽية

180 
ٕٜ ٕٙ ٜٛ 

100% 
ٔٙ% ٖٗ% ٜٗ% 
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ال  ؾ في ب اية الكلمة ال  ؾ في وس  الكلمة ال  ؾ في آخ  الكلمة

 الكمسات التي وردت في السشعؽمة بدون حذف، ويسكؼ تطبيق الحذف عميها
 

فػػػػأىع ضػػػػػاىخ السساثمػػػػة التػػػػى تػػػػع عخضػػػػيا فػػػػى ىػػػػحا البحػػػػث ىػػػػى : اإلبػػػػجاؿ، 
القمب السكػانى، كالحػحؼ، كىػحه الطػػاىخ جسيعيػا تحقػق ك اإلدغاـ، ك اإلعبلؿ، ك 

كاألمثمػػػػة الدػػػػابق ذكخىػػػػا التػػػػى كردت فػػػػى االندػػػػجاـ الرػػػػػتى بػػػػيغ األصػػػػػات 
 ٓالبحث شػاىج عغ ىحه الطػاىخ، كنبلحع فييا خفة كسبلسة فى الشصق
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 0وفيسا یمى شكل تؽضيحى یبيؼ هذ  العؽاهر، وندبتها فى السشعؽمة
 

 القلب اإلدؼام اإلعالل اإلبدال اإلجمالى

 المكانى

 النسبة الحذؾ

 المئوية

1351 
235 721 31 44 265 

100  
17  53  3  7  20  

 

 

 ظؽاهر السساثمة الرؽتية، وندبتها فى السشعؽمة

يتزح مغ الذكل الدابق أف ندبة اإلعبلؿ فى السشطػمة تأتى فى السختبة 
 ٓاألكلى، ثع يميو الححؼ، ثع اإلبجاؿ، ثع القمب السكانى، كأخيخًا اإلدغاـ
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 الخاتسة
أن أهػ الشتائج والتؽصيات التى تؽصل إليهما همذا البحمث يسكمؼ إجسالهما  - أ

 فى الشقاط التالية: 
إبػػخاز أف الػحػػجات الرػػخؼية ليػػا دكر فػػى تػجيػػو السعشػػى الػػػضيفى لمرػػيغ  -1

سػػػػػساء أك لرػػػػػيغ األفعػػػػػاؿ، كأف ىشػػػػػاؾ عبلقػػػػػة كثيقػػػػػة بػػػػػيغ ألسػػػػػػاء لرػػػػػيغ ا
كمسػػة، فترػػخيف الكمسػػة السدػػتػييغ الرػػػتى كالرػػخفى، كأثػػخ ذلػػظ فػػى بشػػاء ال

يػػختبط بػػالتغيخات الرػػػتية، كأف االشػػتقاؽ يػػؤدى إلػػى حػػجكث تغيػػخات صػػػتية 
  ٓكمقصعية كداللية فى الكمسة

الػقػؼ عمى ضاىخة السساثمة الرػتية، كأثبات كجػدىا فػى المغػة الفارسػية  -2
دالػػػو عمييػػا مسػػػا يقػػػخ أف مػػػغ السشطػمػػة  مػػغ خػػػبلؿ اسػػتخخاج شػػػػاىج متشػعػػة 

الذػػعخ يعػػج بيئػػة مشاسػػبة لمجراسػػات الرػػػتية التػػى يفدػػخ مػػغ خبللػػو الطػػػاىخ 
  ٓالمغػية بػجو متقغ

حػػجكث ضػػاىخة السساثمػػة نتيجػػة تفاعػػل كتػػأثخ األصػػػات الستجػػاكرة الستقاربػػة  -3
ـ أبعزيا ببعس إؾبااًل أك إدبارًا سػػاء أكػاف عمػى مدػتػى الرػػامت مشفػخدة، 

  ٓعمى السدتػييغ معاً  أكالرػائت مشفخدة، عمى مدتػى 
دراسػػػة أىػػػع صػػػػر السساثمػػػة "دراسػػػة تحميميػػػة"، كالتػػػى تتسثػػػل فػػػى اإلبػػػجاؿ،  -4
القمػػػب السكػػػانى، كالحػػػحؼ، كاتزػػػح أف بدػػػببيا تحػػػجث ك اإلدغػػػاـ، ك اإلعػػػبلؿ، ك 

التغيػػػخات الرػػػػتية فػػػى الرػػػيغ الرػػػخؼية التػػػى يشػػػتج عشيػػػا تغيػػػخات فػػػى البشيػػػة 
كمسػػة، كبالتػػالى تغيػػخ فػػى داللػػة الكمسػػة، كاليػػجؼ مػػغ ذلػػظ السقصعيػػة، كبشيػػة ال

تحقيق االندجاـ بيغ صػامت المغة الفارسية كتآلف صػائتيا الػحى يػؤدى إلػى 
مػغ االستغشاء عغ استخجاـ أصػل الكمسػة، كاسػتعساؿ الكمسػة بعػج مػاشخأ عمييػا 

 ٓخات الرػتية لتحقيق ىحا االندجاـ الرػتىيالتغ
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ندػػػػػجاـ، كالتجػػػػػانذ الرػػػػػػتى بػػػػػيغ الالخفػػػػػة، كاتحقػػػػػق السساثمػػػػػة كصػػػػػػرىا  -5
أصػات الكمسة الػاحجة، كالديػلة كالتيدػخ فػى الشصػق، كتقميػل الجيػج العزػمى 

  ٓعغ شخيق التقخيب بيغ األصػات
خات تكػػف يػلػحع كجػد كمسات معيشة فى السشطػمػة عشػجما يصػخأ عمييػا تغ -6

 ىحه التغيخات إما بدبب ضاىخة اإلبجاؿ، أك اإلعبلؿ بالححؼ، مثل: 
 خامر ← خسػش ←كمسة )خامػش( 

 خات بدبب ضاىخة اإلبجاؿ، يفالتغيخات التى شخأت عمى الكمسة يصمق عمييا تغ
 ٓبدبب ضاىخة اإلعبلؿ بالححؼ بيجؼ التخؽيفأك 
مييػا ضػاىخة اإلدغػاـ لػحع فى السشطػمة أف ىشاؾ بعػس الكمسػات شبػق ع -7

شيػػة اليصبػػق عمييػػا ضػػاىخة اإلدغػػاـ، يىػػحه بالمغػػة االت تيػػاكتابػػًة، كلكػػغ عشػػج كتاب
 ٓ /qesseمثل: قّرو /

اتزػػػػح مػػػػغ ىػػػػحه الجراسػػػػة أف ىشػػػػاؾ كمسػػػػات جػػػػاءت فػػػػى السشطػمػػػػة عمػػػػى  -8
أصميا دكف أف يصخأ عمييا تغيخات، كقج تع ذكخىا بعج أف شػخأ عمييػا التغيػخات 

بطػػػاىخ اإلبػػجاؿ، كاإلعػػبلؿ، كالحػػحؼ، كعػػجد الكمسػػات فػػى فػػى الجػػدء الخػػاص 
 كل ضاىخة مبيشة فى الججكؿ التالى:

 عدد الكلمات الظاهرة

 كلمة واحدة اإلبدال

 كلمة 142 اإلعالل

 كلمة 180 الحذؾ
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 ،أضيػػخت الجراسػػة ندػػبة الكمسػػات التػػى شػػخأ عمييػػا تغيػػخات فػػى السشطػمػػة -9 
ضػػاىخة اإلعػػبلؿ أعمػػى ندػػبة، ثػػع يمييػػا الحػػحؼ، ثػػع اإلبػػجاؿ، ثػػع القمػػب  فجػػاءت

 ٓالسكانى، كأخيخًا اإلدغاـ، كالججكؿ التالى يػضح ذلظ

 النسبة المئوية عدد الكلمات الظاهرة

 : 53 721 اإلعالل

 : 20 265 الحذؾ

 : 17 235 اإلبدال

 : 7 99 القلب المكانى

 : 3 38 اإلدؼام

 

 التؽصيات:  -ب 
عسل معاجع فارسية متخررة فى التصػر المغػى لمكمسة، كأف تتبع السشيج 

مرخ حتى تداىع فى التاريخى لشجرة كجػد ىحه السعاجع سػاء فى إيخاف، أك 
فى الكذف عغ أصػؿ الكمسات كتتبعيا مشح القجـ حتى يػمشا ىحا لتداعج 

اىخ المغػية الباحثيغ فى الجراسات المغػية إلنتاج أبحاث عمسية جادة عغ الطػ 
  ٓالستشػعة التى تعتسج عمى معخفة أصل الكمسات كتصػرىا
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 الهؽامش
كستا "سياكرشغ"، ثع فى المغة البيمػية قج كاف ىػحا االسػع أل"سياكش" فى ا )*( قج كرد اسع

"سياكَخْذػػػغ"، ك بسػػػخكر الػقػػػت قػػػج تغيػػػخ إلػػػى "سػػػياكش"، كاليػػػـػ يشصػػػق كيكتػػػب "سػػػياككش" 
اسػتاد يػار/ حسيػج رضػا نػيػجى ميػخ: مقالػو/  - رضػا اشػخؼ زاده)اسػتاد/ ٓك"سياكش" أيزاَ 

 ۀتخررػػػى ادبيػػػات فارسػػػى، دكر فرػػػمشامو فارسػػػى، معاصػػػخ شػػػعخ در سػػػياكش ۀاسػػػصػر
،  ش،ٓى ٜٖ٘ٔ سػػػػػػػػػػػػػاؿ زپايي مذػػػػػػػػػػػػػيج، - اسػػػػػػػػػػػػبلمى آزاده نشڎادا ىفػػػػػػػػػػػػػتع، ۀشػػػػػػػػػػػػسار دـك
 ٓ( site:www.google.com،٘ٚٔص
القاؼيػػة مػختبصيغ بخباعيػة كاحػػجة، أمػا فػى الػػػزف : عبػارة عػغ بيتػػيغ يكػنػاف فػى دكبيتػى)*( 

مختمفػػيغ معيػػا، أى ىػػػ الذػػعخ الػػحى مػػغ ناحيػػة عػػجد األبيػػات كالقاؼيػػة مثػػل الخبػػاعى، أى 
يتفػػق مػػع  اً مرػػاريعيا األكؿ، كالثػػانى، كالخابػػع قاؼيػػة كاحػػجة، كأحيانػػَا السرػػخع الثالػػث أيزػػ

فشػػػػف ببلغػػػت كصػػػشاعات  جػػػبلؿ الػػػجيغ ىسػػػايى: - السرػػػاريع األخػػػخى فػػػى القاؼيػػػة )انطػػػخ
: ادژنكامػل احسػج  /دكتػخ - انطػخ ،ٚٓٔص ش،ٓىٜٖٛٔ ساؿ تيخاف، اكؿ، پچا ادبى،
 ٓ(ٕٗٔص ش،ٓىٕٖٛٔ ساؿ تيخاف، - ياپا انتذارات ، مچھا پچا ادبى، فشػف 

ش( ىػ انقػبلب عمػى رئػيذ ٓىٕٖٖٔمخداد  ٕٛـ )انقبلب ٖٜ٘ٔ)*( انقبلب إيخاف عاـ 
"دمحم مرػجؽ"، حيػث كػاف االنقػبلب مػجبخًا كمخصػط لػو مػغ قبػل الػزراء السشتخػب ديسقخاشيػًا 

 ٓعشاصخ السخابخات البخيصانية كالسخابخات األمخيكية
 در يکژمراضيو خػش ضػسيخ: بخرسػى مفػاـيع نػسػتا -دمحم عمى خدانو دارلػ  - انطخ -ٔ

، ٙٙص  ش،ٓىٖٜٖٔ سػػػػػػػػػػػػػاؿ ،(مشذػػػػػػػػػػػػػػر كىػػػػػػػػػػػػػرپژ) كدػػػػػػػػػػػػػخايى سػػػػػػػػػػػػػياكش اشػػػػػػػػػػػػػعار
site:www.google.com د چنتحميمػى(: مقالػو/  -بػلتغ نيػػز )سػايت خبػخى  - ، انطخ

 ،ٖ - ٕش، صٓىٜٖٗٔسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  - ر"، اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفشجنگيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو "آرش كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هنڎا
site:www.google.comدكتػػػػػػػخ ايػػػػػػػػب مػػػػػػػخادى: مقالػػػػػػػو/ حساسػػػػػػػو ى آرش  - ، انطػػػػػػػخ

 - فارسػػػػػى كادب زبػػػػاف كىذػػػػػىژپر در شػػػػعخ سػػػػػياكش كدػػػػخائى، فرػػػػػمشامو عمسػػػػى نگيكسػػػػا
ىع، نػػػػػددپا ۀشػػػػػسار ـ،پنج سػػػػػاؿ اسػػػػػبلمى، آزاد هنشڎادا - خػػػػػارجى كزبػػػػػاف ادبيػػػػػات ۀدنشگدا

 اسػػتاد يػػار/ - ، انطػػخ site:www.google.com،ٖٖٔش، صٓىٕٜٖٔتابدػػتاف سػػاؿ 
شػػبشع حػػق بػػيغ: مقالػػو/ تحميػػل مشطػمػػو دانذػػجػى كارششاسػػى ارشػػج/  - عبػػجهللا شمػػػعى آذر

 ش،ٓىٜٖٛٔر سػػػػػػػػياكش كدػػػػػػػػخايى بػػػػػػػػخ اسػػػػػػػػاس بػػػػػػػػغ مايػػػػػػػػو اميػػػػػػػػج، سػػػػػػػػاؿنگيآرش كسػػػػػػػػا
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مػػػػو گينازنػػػػج - مقالػػػػو/ كيخبػػػػا رى:ىنگجػػػػػاد آ - انطػػػػخ ، site:www.google.com،ٖص
-ٔش، صٓىٜٖٓٔى"، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿيايػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاف "سػػػػػػػػػػػػػػػػػػياكش كدػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاگ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعخاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر

ٕ،site:www.google.comر دكزخػػػػى اشػػػػعار گااالىػػػػو نجفػػػػى: مقالػػػػو/ ركز - ، انطػػػػخ
 - انطػػػػخ، ٖ - ص ا، site:www.google.comش،ٓىٜٖٗٔسػػػػياكش كدػػػػخائى، سػػػػاؿ 

، پچاف معاصػػػػخ سػػػػخغ، گاشػػػػاعخاف كنػيدػػػػشجىنگ رفداريػػػػػش صػػػػبػر:   تذػػػػارات ان سػػػػـػ
 اشػعار ۀعسػياكش كدػخايى: مجسػػ - ، انطػخٓٚٗش، صٓىٖٚٛٔتيػخاف، سػاؿ  - سخغ
ش، ٓىٜٖٔٔ سػاؿ تيػخاف، -ه نڎا انتذارات سسۀمؤ ، مچھا پچا آفتاب، ىػاى تا آكا از

ى، يفػػػػخزاد حدػػػػشى: مقالػػػػو/ بػػػػو بيانػػػػو تػلػػػػج خػػػػالق آرش: سػػػػياكش كدػػػػخا - ، انطػػػػخٕٔص 
 - ديػػػايکيپك - ،انطػػػخsite:www.google.com،٘: ٔش،صٓىٖ٘ٛٔارديبيذػػت سػػػاؿ 
 ،ٖ:  ٔص ـ،ٕٚٔٓ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كدػػػػػػػػػػػػػػػػػػخائى، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػياكش/ مقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: آزاد مۀدانشررررررررررررررررررنا

site:www.google.comرعػػػػى: بخرسػػػػػى كتحميػػػػل اشػػػػػعار سػػػػػياكش اكيػػػػػػاف ز  - ، انطػػػػخ
 -نػػر ـپيا هنشڎادا - اندػانى كعمػـػ ادبيػات ۀدنشکداف نامو كارششاسى ارشػج(،)پاياى يكدخا

 ،site:www.google.com ،ٚ:  ٙ، ٗش،صٓىٖٛٛٔشػػػػػػيخيػر مػػػػػػاه سػػػػػػاؿ  ايػػػػػػخاف،
 تيػػػػخاف، نذػػػخ كتػػػاب نػػػادر، يػػػخ،نگآرش كسػػػا - سػػػياكش كدػػػخائىک: كيكػػػى كتابشػػػا - انطػػػخ
سػػػياكش  :کكيكػػػى كتابشػػا - انطػػخ ،site:www.google.com،ٔص ش،ٓىٖٓٛٔسػػاؿ

 - انطػخ ،site:www.google.com،ٔص ش،ٓىٖٙٛٔخػف سياكش، ساؿ  - كدخائى
نػى(، شػعخ امػخكز ايػخاف، بػو )گيبلاحسج سػسيعى  - حديغ معرػمى ىسجانى - دمحم حقػقى
 تيػخاف، - فىنگستافػخ مۀنرا بيدػتع، ۀشػسار ضميمۀ اسػػار، مػسػى/ عخبػى جمۀتر اىتساـ ك

 فگانػيدػػػشج مػػػوگينازنػػػج: قزػػػايى ىػػػادى - انطػػػخ ،ٚٔص ش،ٓىٖٗٛٔ سػػػاؿ ارديبيذػػػت،
تيػػػػػػخاف، سػػػػػػاؿ  - اكؿ، انتذػػػػػػارات بيػػػػػػداد پچاكشػػػػػػاعخاف از ركدكػػػػػػى تػػػػػػا دكلػػػػػػت آبػػػػػػادى، 

كر: مقالػػػػػو/ بخرسػػػػػى كتحميػػػػػل پدمحم امػػػػػيغ دمحم  - ، انطػػػػػخٜٙٗ - ٛٙٗش، ص ٓىٖٙٛٔ
سياسػى  مجلۀىفتػو ) مجلۀىاى محتػايى كزبانى اشعار حساسػى سػياكش كدػخايى،  گیژيك

 - ، انطخ site:www.google.com ،ٖـ، ص ٕٙٔٓ، ساؿ يازدىع، ساؿ ىنگی(ك فخ
  تػػػػػده حػػػػدب) خػاسػػػػت مػػػى يکژدمحم ىاشػػػع اكبخيػػػػانى: مقالػػػػو/ حدبػػػى كػػػػو ادبيػػػػات ايػػػػجئػلػ

 دى ىذػػػػػػتع، ۀنػػػػػػو در ادبيػػػػػػات(، ماىشامػػػػػػو عمػػػػػػـػ اندػػػػػػانى ميخنامػػػػػػو، شػػػػػػسارگار دكقػػػػػػن ك
 - پااسػػػػتاد زبػػػػاف/ فاشسػػػػو كػػػػػ - انطػػػػخ، site:www.google.com،ٕص ش،ٓىٜٖٛٔ

دانذػجػى دكتػخى/ خيػخ الشدػاء  - رجىگدانذيار/ مرصفى  - استاد يار/ نخكذ دمحمى بجر
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سػػياكش  رنگيكسػػا آرش مۀمنظررو در قيخمػػاف كى مگا كيػػغ/ كىذػػىژپ عمسػػى لۀمقرراكر: پدمحم 
وھشررررى( ادبيررررات ع فررررانى واسررررطو ه پڇ - عمسػػػػى) مۀفصررررلنامجلۀ ( ٙكدػػػػخايى )مقالػػػػو 

 سػػػػػػػػػػاؿ بيػػػػػػػػػػار ،31يررررررررررازدھم، شررررررررررما ه ۀ ه آزاد اسررررررررررالمى، دو ڎانششررررررررررناختى، دا
 ٓ ٖص  ، site:www.google.comش،ٓىٜٖٗٔ

ر، أك آرش كسػػػػانكر، أك آرش تيػػػػخ انػػػػجاز، أك آرش شػػػػيػاتيخ ىػػػػػ اسػػػػع نگي)*( آرش كسػػػػا
سػصػرة، كقػج ألاسع الذخرية الخئيدػية ليػحه اًا ساشيخ اإليخانية القجيسة، كىػ أيزألإحجى ا

بػػ ريحػاف ألكستا كالكتابات البيمػية حتى تاريخ البمعسى كاآلثار الباؾية ألذكخت أجداء مغ ا
 مۀدانشرناديػا، يکيپك - )انطػخٓر برفتو رمػد لمػششيػة كالتزػحيةنگيالبيخكنى عغ آرش كسا

داريػػش  - انطخ ،site:www.google.com ـ،ٕٚٔٓر، ساؿ نگيآرش كسا و/مآزاد: مقا
 . site:www.google.com،ٔص ـ،ٕٙٔٓر،ساؿ نگيآرش كسا ۀمقالو/اسصػر:احسجى

شػبشع حػق بػيغ: دانذػجػى كارششاسػى ارشػج/  - عبػجهللا شمػػعى آذر استاد يػار/ - انطخ -ٕ
، ٖر سػػياكش كدػػخايى بػػخ اسػػػاس بػػغ مايػػو اميػػػج، صنگيمقالػػو/ تحميػػل مشطػمػػو آرش كسػػػا

، ٙ - ٘سػػياكش كدػػخائى، ص  - انطػػخ: فػػخزاد حدػػشى: مقالػػو/ بػػو بيانػػو تػلػػج خػػالق آرش
 - فػػػػػػخكرديغ تجػػػػػػجد، ۀر در دكرنگيكاميػػػػػػار عابػػػػػػجى: مقالػػػػػػو/ داسػػػػػػتاف آرش كسػػػػػػا - انطػػػػػػخ

 سػػػػػػػارا - ، انطػػػػػػػخ site:www.google.com،ٕٔش، صٓىٜٖٙٔارديبيذػػػػػػػت، سػػػػػػػاؿ 
ركشػػػػػػػػػػػػػػغ: مقالػػػػػػػػػػػػػػو/ سػػػػػػػػػػػػػػياكش كدػػػػػػػػػػػػػػخايى، شػػػػػػػػػػػػػػاعخ اميػػػػػػػػػػػػػػج در دكراف يػػػػػػػػػػػػػػأس، سػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

استاد يار/  - پافاشسو كػ زباف/استاد  - ، انطخsite:www.google.comش،ٓىٜٖٓٔ
كر: پخيػػخ الشدػػاء دمحم دانذػػجػى دكتػػخى/  - رجػػىگمرػػصفى دانذػػيار/  - نػػخكذ دمحمى بػػجر

سػػياكش كدػػخايى  رنگيكسػػا آرش مۀمنظررو در قيخمػػاف كى مگا كيػػغ/ كىذػػىژپ عمسػػى لۀمقررا
 ايػػػػػػب مػػػػػخادى : /دكتػػػػػخ - انطػػػػػخ، ٗ - ٖص ، site:www.google.com ،(ٙ)مقالػػػػػو 

 - ، انطػػػخٕٖٔ - ٖٔٔر در شػػػعخ سػػػياكش كدػػػخايى، صنگيى آرش كسػػػامقالػػػو/ حساسػػػو 
 - ٔـ، صٕٚٔٓ/ سػػػػػػػػػػػػياكش كدػػػػػػػػػػػػخايى، سػػػػػػػػػػػػاؿ ومآزاد: مقػػػػػػػػػػػا مۀدانشررررررررررررناديػػػػػػػػػػػا، يکيپك
٘،site:www.google.com كارشػشاس ارشػج/  - حدػيغ رضػػياف اسػتاد يػار/ - ، انطػخ

رايػى گنقػر  ۀگار اثخ سياكش كدخايى از ديػجنگيآرش كسا مۀمنظواعطع ميخزايى: بخرسى 
 فارسػى، كادبيػات زبػاف ىػاى كىػرژپ ىسػاير ىذػتسيغ ،(مشذػر كىرژ)پ)فخا نقر متشى( 

بػػػلتغ  -، انطػػخ  site:www.google.com ،ٜٓٓٔص ش،ٓى ٜٖٗٔ سػػاؿ بيسػػغ
ىسػػا  - ، انطػػخٔر"، صنگيبػػو "آرش كسػػا هنڎاد چنتحميمػػى(: مقالػػو/  -نيػػػز )سػػايت خبػػخى 
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 بيػػػػػار، مۀ وزنررررراايػػػػػخاف كتػػػػػػراف، جنگ ر كنگيداسػػػػػتاف آرش كسػػػػػا آقػػػػػا جعفػػػػػخى: مقالػػػػػو/
 مۀدانشناديا، يکيپك - انطخ، ٛ - ٚص ،  site:www.google.comش،ٓىٜٖٔٔساؿ
آرش  ۀداريػػػش احسػػجى: مقالػػو/ اسػػصػر - انطػػخ، ٕ - ص ار، نگي/ آرش كسػػالۀمقرراآزاد: 
، كػػارف ٓٓٓف آغػػاز كػػخد آف مػػخد چنيمقالػػو/  عمػػى مػػخاد خخمػػى: - ، انطػػخٕر، صنگيكسػػا
 ٓ site:www.google.com ،ٕش، صٓىٕٜٖٔادبى(، خخداد ساؿ  -ىنگی )فخ
 ،(فارسػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػو نگميسیا) زبانذشاسػػػػػػػػػى نامػػػػػػػػػػو هڇواناىيػػػػػػػػػج شػػػػػػػػػخيعت زاده:  - انطػػػػػػػػػخ -ٖ
، ىنگ عمػػػػػى اكبػػػػػخ دىخػػػػػجا: فػػػػػخ - انطػػػػػخ،ٗٔٔص  اكؿ، پچامتػسػػػػػط دىخػػػػػجا، جمػػػػػج دـك
 سػػػػاؿ زمدػػػػتاف دىخػػػػجا، نامػػػػو لغػػػػت سسۀمررررؤ - تيػػػػخاف هنشگادا پچاك انتذػػػػارات سسۀمررررؤ

  ٓ ٜٗٛٔش، صٓىٖ٘ٛٔ
ش، ٓىٖٖٓٔعمػػػػى اكبػػػػخ دىخػػػػجا: لغتشامػػػػو، جمػػػػج سػػػػى ك دك، تيػػػػخاف، سػػػػاؿ  - انطػػػػخ -ٗ
 ٓ ٜٛٔص
مشػػػػى الدػػػػخ إسػػػػساعيل البػػػػاقخ: أثػػػػخ التغيػػػػخات الرػػػػػتية فػػػػى تحػػػػػالت الرػػػػيغ  - انطػػػػخ -٘

المغة الحػجيث مػغ خػبلؿ الخبػع األخيػخ مػغ )دراسة كصؽية تحميمية فى ضػء عمع الرخؼية 
كميػػة  - كميػػة الجراسػات العميػػا - (، جامعػػة أـ درمػاف اإلسػػبلميةه رسػالة دكتػػػرا / القػخآف الكػػخيع

 - ىٖٖٗٔالدػػػػػػػػػػداف، سػػػػػػػػػشة  - قدػػػػػػػػػع الجراسػػػػػػػػػات الشحػيػػػػػػػػػة كالمغػيػػػػػػػػػة - المغػػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػػة
  ٓ ٙ٘، ص  site.www.google.comـ،ٕٕٔٓ

ًا صػخؼي بلً ( بسعشى أنو يتزسغ عامmorphophonemالسػرفػفػنيع )*( يػجج مايدسى ) 
"morphological ًبعامل صػتى تذكيمى " / سازه اى" مذخكشاphonological / ،"كاجػى

السػػػػرؼيع  عمػػػى السػػػػرؼيع الحػػػخ، كسػػػا يػػػؤثخ عمػػػى اً حيانػػػأكأف التغييػػػخ السػرفػفػػػػنيسى يػػػؤثخ 
كتعميػق د/ أحسػج مختػار عسخ،عػالع  تخجسػة، ى: أسذ عمػع المغػةپاماريػ -)انطخ ٓالسترل
 ه نامررررررهڇواناىيػػػػػػج شػػػػػػخيعت زاده:  - انطػػػػػػخ، ٙٓٔص ،ـٖٜٛٔالقػػػػػػاىخة، سػػػػػػشة  - الكتػػػػػػب

  ٖٖٔٓص ،(فارسى بو نگميسیا) زبانذشاسى
اإلسكشجرية،سػػشة ،د/ نػػػر اليػػجى لػشػػغ: مباحػػث فػػى عمػػع المغػػة كمشػػاىج البحػػث المغػى  -ٙ

د/ نجػػبلء دمحم عسػػخاف: مختػػارات  - د/ زيػػغ كامػػل الخػيدػػكى - ، انطػخٔٗٔص ،ـ ٕٓٓٓ
انترػػػار  - ، انطػػػخٚٗ، صـٕٚٓٓاإلسػػػكشجرية، سػػػشة  - دار السعخفػػػة الجامعيػػػة، صػػػػتية

يع عثسػاف: القزػايا الرػػتية كالجالليػة فػى كتػاب السحتدػب البػغ جشػى "دراسػػة  عثسػاف إبػخـا
(، جامعػة أـ درمػاف اإلسػبلمية ه كصؽية تحميمية فى ضػء عمع المغة الحجيث" )رسالة دكتػرا 
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 - ىٖٔٗٔسػشة كميػة المغػة العخبيػة قدػع الجراسػات الشحػيػة كالمغػيػة، -كمية الجراسات العميا 
 ٓ ٕ٘ٔ، صsite:www.google.comـ، ٕٓٔٓ

 ٓ ٙٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ ۀعسياكش كدخائى: مجسػ -ٚ
د/ نػػػػػػر اليػػػػػجى لػشػػػػػغ: مباحػػػػػث فػػػػػى عمػػػػػع المغػػػػػة كمشػػػػػاىج البحػػػػػث المغػػػػػػى،  - انطػػػػػخ -ٛ
ه ڇواناىيػج شػخيعت زاده:  - ، انطػخٗ٘ى: أسػذ عمػع المغػة، صپامػاريػ - ،انطخٖٗٔص

 ٓ ٚٙص ،(نگميسیا بو فارسى) زبانذشاسى نامه
د/ نػػػػػػر اليػػػػػجى لػشػػػػػغ: مباحػػػػػث فػػػػػى عمػػػػػع المغػػػػػة كمشػػػػػاىج البحػػػػػث المغػػػػػػى،  - انطػػػػػخ -ٜ
 هڇواناىيػػج شػػخيعت زاده:  - ، انطػػخٗ٘ى: أسػػذ عمػػع المغػػة،صپامػػاريػ - ،انطػػخٖٗٔص
 ٓ ٜٔص ،(فارسى بو نگميسیا) زبانذشاسى نامو
د/ نػػػػػر اليػػػػجى لػشػػػػغ: مباحػػػػث فػػػػى عمػػػػع المغػػػػة كمشػػػػاىج البحػػػػث المغػػػػػى،  - انطػػػػخ -ٓٔ
مشػػى الدػػخ إسػػساعيل البػػاقخ: أثػػخ التغيػػخات الرػػػتية فػػى تحػػػالت الرػػيغ  - ،انطػخٖٗٔص

 ه نامررررررهڇواناىيػػػػػػج شػػػػػػخيعت زاده:  - ، انطػػػػػػخٓٚ - ٜٙ(، صدكتػػػػػػػراه الة الرػػػػػػخؼية )رسػػػػػػ
  ٓ ٕٚٔ - ٙٛ - ٖٛٔص ،(نگميسیا بو فارسى) زبانذشاسى

  : / اشتقاؽ" derivationاالشتقاؽ "*( )
 - )انطػػخٓالسذػػتق ىػػػ االسػػع أك الرػػفة التػػى تذػػتق مػػغ مػػادة الساضػػى أك مػػادة السزػػارع

، پچاركيد ناتل خانمخى: دستػر زباف فارسى، پ /دكتخ ايػخاف، ىنگ شياد فخب انتذارات دـك
چاپ ، قخيػب: دسػتػر زبػاف فارسػػىخػػاف عبػج العطػيع  ميػخزا، ٓٚٔش، صٓىٕٖ٘ٔسػاؿ 

احسػج احسػجى: بحثػى در دسػتػر زبػػاف  -، انطػخ ٛٗ، صشٓىٖٖٛٔ ، تھر ان، سرال30
، ٙٙ - ٕٗش، صٓىٖٗ٘ٔمذػػػػيج، سػػػػاؿ  - فيخكزيػػػػاف پچافارسػػػػى يػػػػا صػػػػخؼ كنحػػػػػ، 

 ۀسػخشخانى كبحػث دربػار - جمدػات ۀجعفػخ شػعار: سػخشخانيياى دكمػيغ دكردكتػخ/  - انطػخ
كىشػػػػػػػػخ، آبانسػػػػػػػػاه سػػػػػػػػاؿ ىنگ رش كزارت فػػػػػػػػخنگاكػػػػػػػػل  ۀزبػػػػػػػػاف فارسػػػػػػػػى، انتذػػػػػػػػارات ادار

 بػػو فارسػػى) زبانذشاسػػى ه نامررهڇواناىيػػج شػػخيعت زاده:  - ، انطػػخ(ٕٕٔش، صٓىٖٖ٘ٔ
    ٓ ٕٔص ،(نگميسیا

كيشقدػع االشػػتقاؽ إلػػى االشػػتقاؽ الرػغيخ كىػػػ الػػحى يكػػػف بػيغ السذػػتق كمادتػػو تشاسػػب فػػى 
  ٓتختيب الحخكؼ ال فى الريغة أك فى السادة كليذ فى الذكل، مثل: )نرخ كناصخ( 

االشػػتقاؽ الكبيػػخ: ىػػػ أف يكػػػف بػػيغ المفطػػيغ تشاسػػب فػػى المفػػع كالسعشػػى دكف التختيػػب نحػػػ 
 ٓجبح مغ الجحب
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  ٓتقاؽ األكبخ: ىػ أف يكػف بيغ المفطيغ تشاسب فى السخخج نحػ نعق مغ الشيقاالش
 زبانيػػػػػػاى بػػػػػػا آف يسۀمقرررررراجعفػػػػػػخ شػػػػػعار: اشػػػػػػتقاؽ در زبػػػػػػاف فارسػػػػػػى ك /دكتػػػػػػخ - انطػػػػػخ)
ادبيرررات وعلررروم انسرررانى تب يرررز، سرررال بيسرررت ۀ دانشررركد يۀنشررر ، رده(گست كىػػػرژپ)ريگد

دمحم اعمػػػػى بػػػػغ عمػػػػى  - ، انطػػػػخٜ٘ٔ، صشٓىٖٔ٘ٔ، تابسررررتان 102ۀ  ، شررررما چھاو
 - ؿبنگا اؼ سػسػػػػػيتى شػػػػػياتظ پچاالتيػػػػػانػى: كذػػػػػاؼ اصػػػػػصبلحات الفشػػػػػػف، جمػػػػػج اكؿ، 

 ۀجعفػػػخ شػػػعار: سػػػخشخانيياى دكمػػػيغ دكردكتػػػخ/  - انطػػػخ ،ٚٙٚص ،ٖٙٛٔ سػػػاؿ ،کمکتو
 ٓ( ٕٕٔص زباف فارسى، ۀسخشخانى كبحث دربار - جمدات

 هڇوانػػػػػػػػى(: مقالػػػػػػػػو/ تخكيػػػػػػػػب كاشػػػػػػػػتقاؽ دك ابػػػػػػػػخاز )گيبلاحسػػػػػػػػج سػػػػػػػػسيعى  - انطػػػػػػػػخ -ٔٔ 
 ،(ششاسػػػى كاصػػػصبلح زيشػػىگ هڇوا مدػػػائل انجيذػػى ىػػػع نخدػػتيغ مقػػػاالت عۀمجمررروسػػازى)
 فارسى كادب زباف نھنڎستاف  اكؿ، پچا غبلمى، نمڇڎا - عديدى مقجـ شيخيغ ستۀوي ا
دكتخ/  - انطخ ا ،ٖٕٔص ش،ٓ ىٖٓٛٔ، تيخاف، ساؿ ىىنشگادا نذخ مخكد ىسكارى  با

زبػػاف فارسػػى،  ۀسػػخشخانى كبحػػث دربػػار - جمدػػات ۀجعفػػخ شػػعار: سػػخشخانيياى دكمػػيغ دكر
 زبانيػاى بػا آف يسۀمقراجعفخ شعار: اشػتقاؽ در زبػاف فارسػى ك /دكتخ - نطخا،  ٕٔٔص
 ٓ ٖٜٔرده(، ص گست كىرژپ)ريگد

 ٓ ٗٔٔكا تا ىػاى آفتاب، صآ از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -ٕٔ
/ بسعشػى pedarدر /پ،مثل:   : ىػ الكمسة التى تدتخجـ لتدسية شخز أك ش االسع)*( 

خيػػػب: دسػػػتػر زبػػػاف خػػػاف قعبػػػج العطػػػيع ميػػػخزا  - )انطػػػخٓ/ بسعشػػػى أـmâdarأب، مػػػادر/
 ٓ(ٕٛ - ٕٚفارسى، ص

مشػػػى الدػػػخ إسػػػساعيل البػػػاقخ: أثػػػخ التغيػػػخات الرػػػػتية فػػػى تحػػػػالت الرػػػيغ  - انطػػػخ -ٖٔ
 ٓ ٗٚ(، صدكتػراه الرخؼية )رسالة 

  ٓ ٕٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -ٗٔ
مشػػػى الدػػػخ إسػػػساعيل البػػػاقخ: أثػػػخ التغيػػػخات الرػػػػتية فػػػى تحػػػػالت الرػػػيغ  - انطػػػخ -٘ٔ

  ٓ ٘ٚ(، صدكتػراه الرخؼية )رسالة 
  ٓ ٙٚالسخجع الدابق : ص - انطخ -ٙٔ
 دانذػػجػياف كىػػرژپخميػػل خصيػػب رىبػػخ: دسػػتػر زبػػاف فارسػػى: بػػخاى  /دكتػػخ - انطػػخ -ٚٔ
 - ميتػػاب انتذػػارات اكؿ، پچا ايػػخاف، بػػدر  فگاكنػيدػػشج شػػاعخاف آثػػار در دكسػػتاف كادب
  ٓ ٙٓٔص ش،ٓىٖٔٛٔ ساؿ تيخاف،
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 ٓ ٖٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -ٛٔ
مشػػػى الدػػػخ إسػػػساعيل البػػػاقخ: أثػػػخ التغيػػػخات الرػػػػتية فػػػى تحػػػػالت الرػػػيغ  - انطػػػخ -ٜٔ

  ٓ ٙٚ(، صدكتػراه الرخؼية )رسالة 
 ٓ ٘ٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -ٕٓ
مشػػػى الدػػػخ إسػػػساعيل البػػػاقخ: أثػػػخ التغيػػػخات الرػػػػتية فػػػى تحػػػػالت الرػػػيغ  - انطػػػخ -ٕٔ

  ٓ ٙٚ(، صدكتػراه الرخؼية )رسالة 
 دانذػجػياف كىػرژپبػخاى  - خميػل خصيػب رىبػخ: دسػتػر زبػاف فارسػى /دكتخ - انطخ -22
 ٓ ٔٙايخاف،ص بدر  فگاكنػيدشج شاعخاف آثار در دكستاف كادب

)*( الفعػػػل ىػػػػػ الكمسػػػػة التػػػػى تػػػجؿ عمػػػػى حالػػػػة، أك كقػػػػػع حػػػجث فػػػػى الػػػػدمغ الساضػػػػى، أك 
، متػسػػػػػػط ىنگ عمػػػػػػى اكبػػػػػػخ دىخػػػػػػجا: فػػػػػػخ)ٓالسزػػػػػػارع، أك السدػػػػػػتقبل دىخػػػػػػجا، جمػػػػػػج دـك

 ٓ( ٕٕٛٔص
 ٓ ٙٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -23

صػػػت( ىػػػ مجسػعػػة االىتػػدازات التػػى تطيػػخ فػػى الجدػػع  - ک/ كا sound)*( الرػػػت )
كتشتقػػػل مػػػػغ الجدػػػػع إلػػػػى اليػػػػػاء كتشتذػػػػخ، ثػػػػع ترػػػػل إلػػػػى األذف كتدػػػػسع، أى ىػػػػػ مجسػػػػػع 
التػػػػػأثيخات الرػػػػػػتية كالحخكػػػػػات اإلنتاجيػػػػػة، ككحػػػػػجة سػػػػػسعية كحػاريػػػػػة التػػػػػى تقيػػػػػج بعزػػػػػيا 

ف فارسػػى، أبػػػ الحدػػغ نجفػػى: مبػػانى زبػػاف ششاسػػى ك كػػاربخد آف در زبػػا -)انطػػخ ٓاآلخػػخ
فيػػػػج: آكاششاسػػػى ك كاجذشاسػػػى، يک ار - مػػػػافمک اـ كػػػى سػػػى  -، انطػػػخ ٓ٘ - ٜٗص
 ،ٔٔص ش،ٓىٖٖٚٔ سػػاؿ تيػػخاف، اكؿ، پچاجػػػاد نرػػختى نيػػا،  -/ دمحم فػػائس جمۀترر 

 اكؿ، پچا خمخػالى، نازيبل/ جمۀت  نى،ىمگا: درس ىاى زباف ششاسى دكسػسػر فخديشانج
 ٓ( ٘ٚش، صٓى ٖٛٚٔساؿ تيخاف،
تو السخكػػد : ىػػػ سمدػػة صػػػتية فييػػا صػػائت كاحػػج إمػػا بدػػيط، أك مخكػػب برػػفالسقصػػع)*( 

/ short syllableمقصع قريخ" كىػ يشقدع إلى ثبلثة أنػاع:كصامت حتى ثبلث صػامت،
ىجػػاى كػتػػاه" كىػػػ مقصػػع مفتػػػح ألنػػو يشتيػػى برػػائت، فيػػػ يتكػػػف مػػغ صػػامت + صػػائت 

/ ىجػػػاى متػسػػػط"، كىػػػػ مقصػػػع mid syllable(، مقصػػػع متػسػػػط "cv)قرػػػيخ أك شػيػػػل( )
مغمق ألنػو يشتيػى برػامت، كيتكػػف مػغ صػامت + صػائت )قرػيخ أك شػيػل( + صػامت 

(cvc" مقصػػػػع شػيػػػػل ،)syllable highمقصػػػػع مغمػػػػق ألنػػػػو يشتيػػػػى  / ىجػػػػاى بمشػػػػج"، كىػػػػػ
برػػػػػامت، كيتكػػػػػػف مػػػػػغ صػػػػػامت + صػػػػػائت )قرػػػػػيخ أك شػيػػػػػل( + صػػػػػامت + صػػػػػامت 
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(cvcc)ٓ(فارسػػى در ىجػػائى سػػو ه ھررا ڇواسػػخه: آرايػػر كاكػػو اى دكتػػخ/ يػػجهللا ث - انطػػخ 
، تيػػػخاف، ٕٕيػػػظ، سػػػاؿ ۀشػػسار اندػػػانى، كعمػػػـػ ادبيػػػات ۀدنشکدا مجلۀ ،(ردهگست كىػػرژپ)

دكتخ/ ميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف  - ، انطخٕٙٚش،صٓىٖٗ٘ٔبيار 
: ٘ٛٔش ، صٓىٜٖٚٔ سػػػػاؿ تابدػػػػتاف مذػػػػيج، - فخدكسػػػػىه نشڎادا اكؿ، پچا، فارسػػػػى
 وگآ نذػخ سسۀمؤ ىذتع، پچا، نتيک(عمى دمحم حق ششاس: آكاششاسى )فػ - ، انطخٛٛٔ
يک ار - مػػػػافمک اـ كػػػى سػػػى  - ، انطػػػخٜٖٔ: ٖٚٔش، صٓىٕٖٛٔتيػػػخاف، سػػػاؿ  -

 أبػػػ الحدػػغ نجفػػى: مبػػانى زبػػاف ششاسػػى  - ، انطػػخٜٛفيػػػج: آكاششاسػػى ك كاجذشاسػػى، ص
 ٓ ٓٛ - ٜٙ:٘ٙص ك كاربخد آف در زباف فارسى،

خػخى ألد/ خالج حديغ أبػ عسذو: تعالق السدتػى الرخفى بسدتػيات المغة ا - انطخ -24
فى تبياف الجاللة فى تعميع العخبيػة لمشػاشقيغ بغيخىػا )بحػث مشذػػر(، السػؤتسخ الػجكلى  هكدكر 

 .ٚ: ٖص ، site:www.google.com ـ،ٕٗٔٓاإلمارات، سشة  - دبى -لمغة العخبية 
مشػػػى الدػػػخ إسػػػساعيل البػػػاقخ: أثػػػخ التغيػػػخات الرػػػػتية فػػػى تحػػػػالت الرػػػيغ  - انطػػػخ -25

  ٓ ٘ٓٔ( ، صدكتػراه الرخؼية )رسالة 
 ٓ ٖٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -26
  ٓ ٖٔٔالسخجع الدابق : ص - انطخ -27
الجاللػة )بحػث  د/ فخىاد عديد محى الػجيغ: التصػػر الرػػتى كأثػخه فػى تصػػر - انطخ -21

، site:www.google.comـ،ٕٛٓٓ - ىٜٕٗٔ(،سشة ٘مشذػر(،آداب الخافجيغ،العجد )
ندػػػجاـ الرػػػػتى فػػػى البشيػػػة المغػيػػػة فػػػى القػػػخآف الكػػػخيع الفػػػجكى دمحم حدػػػاف: أثػػػخ ا - انطػػػخ

 ،كميػة المغػة العخبيػة - كميػة الجراسػات العميػا - جامعة أـ درماف اإلسػبلمية ،(دكتػراه )رسالة 

 . ٔٗ، صsite.www.google.comبجكف تاريخ، ،الجراسات الشحػية كالمغػيةقدع 
كميػة ، (دكتػػراه ندػجاـ الرػػتى كأثخىػا فػى بشػاء الذػعخ )رسػالة النػارة بحػخى: نطخيػة ا -ٜٕ

الجسيػريػػػة الجدائخيػػة الجيسقخاشيػػػة  - قدػػػع المغػػة العخبيػػػة كآدابيػػا - اآلداب كالعمػػـػ اإلندػػانية
 - ـٜٕٓٓباتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشة  - جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج لخزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ - الذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبية

مشػػػى الدػػػخ إسػػػساعيل البػػػاقخ:  - ، انطػػػخٖٚٔ، ص site.www.google.comـ،ٕٓٔٓ
، سػسيخة بػغ ٖٙٔ(، صدكتػػراه أثخ التغيخات الرػتية فى تحػالت الريغ الرػخؼية )رسػالة 

مػسػػػى: مبلمػػػح الرػػػػتيات التخكيبيػػػة عشػػػج ابػػػغ جشػػػى مػػػغ خػػػبلؿ كتبػػػو: الخرػػػائز كسػػػخ 
 - الجسيػرية الجدائخية الجيسقخاشيػة الذػعبية، ماجدتيخ( إلعخاب كالسشرف )رسالةاصشاعة 
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كميػػػػة اآلداب كالمغػػػػات قدػػػػع المغػػػػة كاألدب العخبػػػػى، سػػػػشة  - جامعػػػػة قاصػػػػجى مخبػػػػاح كرقمػػػػة
بيػػػػػاف عمػػػػػى يػسػػػػػف  -، انطػػػػػخٔٓٔص ، site.www.google.com،ـٕٕٔٓ - ٕٔٔٓ

كعمػى  (ـٓٚٚ - ىٗ٘ٔت )العسخى: السساثمة الرػػتية فػى قخاءتػى أبػى عسػخك بػغ العػبلء 
)دراسػة فػى السدػتػييغ الرػػتى كالػجاللى( رسػالة  (ـٗٓٛ - ىٜٛٔت )بغ حسػدة الكدػائى 

  ٓ ٚٗص،   site:www.google.comماجدتيخ،
، صىنگ دىخػػجا: فػػخعمػػى اكبػػخ  - انطػػخ -ٖٓ  - ، انطػػخٖٓٛٔمتػسػػط دىخػػجا، جمػػج دـك

 سػػػػاؿ تيػػػخاف، - سػػػخغ انتذػػػػارات نيػػػع، پچا سػػػخغ، ركز ڌھنفرررر دكتػػػخ/ حدػػػغ انػػػػرى: 
 ٓ ٖٙٗٔص ش،ٓىٖٜٖٔ
 كىػػػػرژ)پكنػػػػج مرػػػػجر در زبػػػػاف فارسػػػػى پسركيػػػػد ناتػػػػل خػػػػانمخى: پ /دكتػػػػخ -انطػػػػخ  -ٖٔ

، ۀشػػػسار ادبيػػػػات، ۀدانشررركدمجلۀ  ،(مشذػػػػر  ش،ٓىٖٖٗٔ سػػػػاؿ تيػػػخاف، اكؿ، سػػػػاؿ سػػػـػ
، نڎليسی(ه نامه زبانشناسرى )فا سرى بره اڇناھيد ش يعت زاده: وا -، انظ  51 - 57ص

دكتػػػػػػخ/ محسػػػػػػػد فزػػػػػػيمت: معشاششاسػػػػػػى كمعػػػػػػانى در زبػػػػػػاف كادبيػػػػػػات،  - انطػػػػػػخ ،31ص
   ٓ ٕٙ - ٕ٘ص ش،ٓىٖ٘ٛٔرازى، ساؿ  هنشڎاداكخمانذاه، انتذارات 

د/ فػػائدة دمحم محسػػػد السذػػيجانى: أثػػخ التساثػػل الرػػػتى فػػى التػػػازف اإليقػػاعى  - انطػػخ -32
جامعػػػة السػصػػػل كميػػػة التخبيػػػة  -)بحػػػث مشذػػػػر(، مجمػػػة جامعػػػة تكخيػػػت لمعمػػػـػ اإلندػػػانية 
، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشة ٙٔ(، السجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ٚاألساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية قدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد )

 ٓ ٕٗٚص، site:www.google.comـ،ٜٕٓٓ
، نڎليسی(ه نامرررره زبانشناسررررى )فا سررررى برررره اڇناھيررررد شرررر يعت زاده: وا -انظرررر   -33

 ٓ ٕ٘ٔ، صنتيک(عمى دمحم حق ششاس: آكاششاسى )فػ - انطخ،207ص
 - ، انطػػػػخٖ٘ٔ - ٕ٘ٔ، ص نتيک(عمػػػػى دمحم حػػػق شػػػػشاس: آكاششاسػػػى )فػػػػػ - انطػػػخ -34

 0 141 - 13به فا سى(، صنڎليسی نامه زبانشناسى )ا ه ڇش يعت زاده: واناىيج 
يع دمحم البػػب: الطػػػاىخ الرػػػتية عشػػج سػػيبػيو )بحػػث مشذػػػر(، مجمػػة دراسػػات  -35 د/ إبػػخـا

 ـ،ٕٓٔٓ -ش ٓىٜٖٛٔ، صيف سشة ٕفى المغة العخبية كآدابيا، فرمية محكسة، العجد 
site:www.google.com ،د/ فػػػػػػزى حدػػػػػغ الذػػػػػايب: أثػػػػػخ القػػػػػػانيغ  - انطػػػػػخ، ٓٗص

 .ٜٓٔـ، صٕٗٓٓردف، سشة ألا - الرػتية فى بشاء الكمسة العخبية، عالع الكتب الحجيث
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د/ فػػػػزى حدػػػغ الذػػػايب: أثػػػخ القػػػػانيغ الرػػػػتية فػػػى بشػػػاء الكمسػػػة العخبيػػػة،  - انطػػػخ -36
يع عثسػاف: القزػايا الرػػتية كالجال - ، انطخٜٚٔ - ٕٜٔص ليػة فػى انترار عثسػاف إبػخـا

  ٓ ٕٛ(، صدكتػراه كتاب السحتدب البغ جشى )رسالة 
 ٓ ٔٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ ۀعسياكش كدخايى: مجسػ -37
يع دمحم البب: الطػاىخ الرػتية عشج سيبػيو )بحث مشذػر(، ص - انطخ -31 ، ٘ٗد/ إبخـا
 ٓ ٜٓٔد/ فػزى حدغ الذايب: أثخ القػانيغ الرػتية فى بشاء الكمسة العخبية، ص - انطخ
د/ فػػػػزى حدػػػغ الذػػػايب: أثػػػخ القػػػػانيغ الرػػػػتية فػػػى بشػػػاء الكمسػػػة العخبيػػػة،  - انطػػػخ -34
سسيخة بغ مػسى: مبلمح الرػتيات التخكيبية عشج ابػغ جشػى مػغ خػبلؿ  -انطخ  ،ٕٕٓص

، ٖٓٔ - ٕٓٔلسشرػف )رسػالة ماجدػتيخ(،صإلعػخاب كاا كتبو: الخرائز كسخ صػشاعة
(، دكتػػػراه ندػػجاـ الرػػػتى كأثخىػػا فػػى بشػػاء الذػػعخ )رسػػالة النػػػارة بحػػخى: نطخيػػة ا - انطػػخ
يع عثسػػاف: القزػػايا الرػػػتية كالجالليػػة فػػى كتػػاب  - ، انطػػخٜٔٔص انترػػار عثسػػاف إبػػخـا

ثػػػػخ أفػػػػجكى دمحم حدػػػػاف:  - ، انطػػػػخٚٛ - ٔٛ(، صدكتػػػػػراه السحتدػػػػب البػػػػغ جشػػػػى )رسػػػػالة 
، ٘ٗ - ٗٗ(، صدكتػػػراه ندػػجاـ الرػػػتى فػػى البشيػػة المغػيػػة فػػى القػػخآف الكػػخيع )رسػػالة الا

، دار السعخفػػة لدػػانيةد/ نجػػبلء دمحم عسػػخاف: مختػػارات  - د/ زيػػغ كامػػل الخػيدػػكى - انطػػخ
  ٓ ٕٛٗ، صـٕٚٓٓاإلسكشجرية، سشة  - الجامعية

 ٓ ٕٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -40
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػػخ -41
حسررن  -، انظرر  1415، صش0ھ1376تھرر ان، سررال  -، انتشررا ات اميرر  كبيرر   مچھا

  0 1124ڌ  وز سخن، صھنانو  : ف 

، د/ عبج الغفار ىبلؿ: ٖ٘ٔ، صنتيک(عمى دمحم حق ششاس: آكاششاسى )فػ - انطخ -42
 - ، انطػػػخٖٖٙـ، صٜٜ٘ٔ - ى٘ٔٗٔ،القػػػاىخة، سػػػشة ٗالعخبيػػػة خرائرػػػيا كسػػػساتيا،  

 ٓ ٓ٘ٔ - ٖٔص ،(فارسى بو نگميسیا) زبانذشاسى ه نامهڇواناىيج شخيعت زاده: 
يع دمحم البب: الطػاىخ الرػتية عشج سيبػيو )بحث مشذػر(، ص -43  - ، انطخٕٗد/ إبخـا

 ٓد/ فخىاد عديد محى الجيغ: التصػر الرػتى كأثخه فى تصػر الجاللة )بحث مشذػر(
 ٓ ٕٓٔار؛ از آكا تا ىػاى آفتاب، صاشع عۀمجموسياكش كدخائى:  -44
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھنن: فر دمحم حسين بن خلرؾ تب يرز  مرتخلص بب ھرا -انظ   -45
دكتر / حسرن  -، انظر  411ص ،ش0ھ1376تھر ان، سرال  -انتشا ات امي  كبير   دوم،

  0 244ڌ  وز سخن، صھنانو  : ف 
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د/ فخىػػػػاد عديػػػػد محػػػػى الػػػػجيغ: التصػػػػػر الرػػػػػتى كأثػػػػخه فػػػػى تصػػػػػر الجاللػػػػة )بحػػػػث  -46
 ٓمشذػر(
 ٓ ٖٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -47
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  -انطػػخ  -41
دكتػخ/ حدػغ  -، انطػخ ٜٗٔص ،ش0ھ1376تھر ان، سرال  -انتشا ات امي  كبير   اكؿ،

   ٓ ٘ٛص سخغ، ركز ڌھنف انػرى: 
 ٓ ٕٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -44
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  -انطػػخ  -50
،   ٓ ٔٚ٘ص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  -، انطخ ٕٜٓص دـك
 ٓ ٓٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -51
 ٓ ٔٓٔ، صالسخجع الدابق -انطخ  -52
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػػخ -53
،   ٓ ٘ٗ٘ص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  -، انطخ ٙٙٛص دـك
  ٓ ٕٙٚٔ - ٕٔٚٔص ، مچھاالسخجعيغ الدابقيغ: جمج  -انطخ  -54
يع عثسػػػػاف: القزػػػػػايا الرػػػػػتية كالجالليػػػػػة فػػػػى كتػػػػػاب  - انطػػػػخ -55 انترػػػػػار عثسػػػػاف إبػػػػػخـا

د/ فػػػػزى حدػػػغ الذػػػايب: أثػػػخ  - ، انطػػػخ٘ٓٔ(، صدكتػػػػراه السحتدػػب البػػػغ جشػػػى )رسػػػالة 
 ٓ ٕ٘ٗالقػانيغ الرػتية فى بشاء الكمسة العخبية، ص 

 ٓ ٔٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -56
 - انطػخ،ٕٚٔص  ،(فارسػى بػو نگميسیا) زبانذشاسػى ه نامهڇواناىيج شخيعت زاده:  - 57

، ٕٚٗ - ٕٙٗد/ فػزى حدغ الذايب: أثخ القػػانيغ الرػػتية فػى بشػاء الكمسػة العخبيػة، ص
يع عثسػػاف: القزػػايا الرػػػتية كالجالليػػة فػػى كتػػاب السحتدػػب  -انطػػخ  انترػػار عثسػػاف إبػػخـا

 ٓ ٘ٓٔ(، صدكتػراه البغ جشى )رسالة 
 - د/ زيػػغ كامػػل الخػيدػػكى - ، انطػػخٙٓٔ - ٕٚٗالسػػخجعيغ الدػػابقيغ: ص -انطػػخ  -51

  ٓ ٖٕ٘، صلدانيةد/ نجبلء دمحم عسخاف: مختارات 
 ٓ ٜٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجمو سياكش كدخائى: -54
دكتػخ  - بو كػشر دكتخ غبلمخضا ستػدهمتوسط دھخدا، ھنڌ على اكب  دھخدا: ف  -60

ه نشڎاداچاپ انتشررا ات و سسۀ ؤمجلررد اول، ،اولچاپ اكرر م سررلطانى،  -مھ كررى ايػػخج 
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، ناھيد ش يعت 751، صش 0ھ1315لؽت نامه دھخدا، زمستان سال سسۀ ؤم -تھ ان 
 0 111به فا سى(، نڎليسی ه نامه زبانشناسى )اڇزاده: وا

يع عثساف: القزايا الرػػتية كالجالليػة فػى كتػاب السحتدػب البػغ  -61 انترار عثساف إبخـا
 ٓ ٚٓٔ(، صدكتػراه جشى "دراسة كصؽية تحميمية فى ضػء عمع المغة الحجيث" )رسالة 

  ٓ ٛٓٔ - ٚٓٔالسخجع الدابق : ص - انطخ -62
 ٓ ٚٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -63
 ٓ ٔٔٔالسخجع الدابق: ص - انطخ -64
يع عثساف: القزايا الرػػتية كالجالليػة فػى كتػاب السحتدػب البػغ -65  انترار عثساف إبخـا

د/ فػػػزى حدػػغ الذػػايب: أثػػخ القػػػانيغ الرػػػتية  - انطػػخ ،ٜٓٔ(، صدكتػػػراه جشػػى )رسػػالة 
 ٓ ٕٚ٘فى بشاء الكمسة العخبية، ص

 ٓ ٘ٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -66
د/ فػػػػزى حدػػػغ الذػػػايب: أثػػػخ القػػػػانيغ الرػػػػتية فػػػى بشػػػاء الكمسػػػة العخبيػػػة،  - انطػػػخ -67
يع عثسػػاف: القزػػايا الرػػػتية كالجالليػػة فػػى كتػػاب  - انطػػخ ،ٕٛ٘ص انترػػار عثسػػاف إبػػخـا

 ٓ ٔٔٔ - ٓٔٔ(، صدكتػراه جشى )رسالة  السحتدب البغ
 ٓ ٚٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -61
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  -انطػػخ  -64
،   ٓ ٔٓ٘ص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخ٘ٛٚص دـك
  ٓ ٕٕٙ -ٜٚٛالسخجعييغ الدابقيغ: ص  - انطخ -70
 ٓ ٖٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -71
  ٓ ٕٛ٘د/ فػزى حدغ الذايب: أثخ القػانيغ الرػتية فى بشاء الكمسة العخبية، ص -72
 ٓ ٘ٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -73
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػػخ -74
،   ٓ ٜٖٙص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٖٔٓٔص دـك
  ٓ ٕٛ٘د/ فػزى حدغ الذايب: أثخ القػانيغ الرػتية فى بشاء الكمسة العخبية، ص -75
 ٓ ٗٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -76
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلرؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -77

دكت / حسن  -، انظ  1474ص ش،0ھ1376تھ ان، سال  -انتشا ات امي  كبي  سوم، 
 0 161ڌ  وز سخن، صھنانو  : ف 
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 - ٕٓٙد/ فػػػزى حدػػغ الذػػايب: أثػػخ القػػػانيغ الرػػػتية فػػى بشػػاء الكمسػػة العخبيػػة، ص -71
ٕٙٗ ٓ 
 ٓ ٓٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -74
ششاسى يا تاريخ تصػر نثخ فارسى، جمػج سبک الذعخا": "ممک دمحم تقى بيار  - انطخ -10

 ،ٕٗٔص ش،ٓىٜٖٛٔ سػػػاؿ تيػػػخاف، كبيػػػخ، اميػػػخ انتذػػػارات سسۀمرررؤ دىػػػع، پچااكؿ، 
، ڌ ب ھران قراط ، جلرد اولھنحسين بن خلؾ تب يز  مرتخلص بب ھران: فر دمحم  - انطػخ

دكت /حسرن انرو  :  -انظر  ،123،صش0ھ1376تھر ان، سرال  -انتشا ات امي  كبير  

    ٓ 54ڌ  وز سخن،صھنف 
 ٓ ٗ٘ٔ، صنتيک(عمى دمحم حق ششاس: آكاششاسى )فػ - انطخ -11
  ٓ ٖٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -12
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػػخ -13

، ص     ٓ ٗٗٚص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٕٔٙٔسـػ
اصػيل دمحم كػػاضع: فػى أسػػذ السػػشيج  - د/ عػػبلء عبػج األميػػخ شػييج الدػػشجخى  - انطػخ -14

،  site.www.google.com،عػػػخض كتقيػػػيع )بحػػػث مشذػػػػر( - الرػػػػتى لمبشيػػػة العخبيػػػة
كميػة دار  ،د/ أحسج الرغيخ: التحػالت الرػتية فى بشية الكمسات العخبية - ، انطخ٘ٔص
  ٓ ٕ، صsite:www.google.com، ٕٓٔٓسشةجامعة السشيا، - العمـػ
( فػى ىٕٚٓحسػد بغ دمحم بغ عبج هللا الخمحى: البحث الرػػتى عشػج الفػخاء ) - انطخ -15

ـ، ٕٗٓٓ ردنية،سػػػشةألالجامعػػػة ا - كميػػػة الجراسػػػات العميػػػا،(ماجدػػػتيخرسػػػالة )معػػػانى القػػػخآف
يع دمحم البػػػػب: الطػػػػػاىخ الرػػػػػتية  - انػػػػع ،site:www.google.com،ٖٖٔص د/ إبػػػػخـا

  ٓ ٖٗعشج سيبػيو )بحث مشذػر(، ص
صػػبلح الػػجيغ سػػعيج حدػػيغ: التغيػػخات الرػػػتية فػػى التخكيػػب المغػػػى العخبػػي  - انطػػخ -16

تذػخيغ  - (، الجسيػريػة العخبيػة الدػػرية جامعػةدكتػػراه الجسمػة( )رسػالة  - الكمسة -)السقصع 
 ـ،ٜٕٓٓقدػػػػػػػػػػػػػػػػع المغػػػػػػػػػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػػػػػػػػػة، سػػػػػػػػػػػػػػػػشة  - يةكميػػػػػػػػػػػػػػػػة اآلداب كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػـػ اإلندػػػػػػػػػػػػػػػػان

site:www.google.comٓ 
، ٗاإلدارة العامة لمسعجسات كإحياء التخاث: السعجع الػسيط،   - مجسع المغة العخبية -17

 ٓ ٗٗـ، صٕ٘ٓٓ - ىٕٙٗٔالقاىخة، سشة  - مكتبة الذخكؽ الجكلية
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احسػج  - انطخ، ٜٚمتػسط دىخجا، جمج اكؿ، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -11
/ دمحم كتػػػخد - ، انطػػػخٕٔاحسػػػجى: بحثػػػى در دسػػػتػر زبػػػاف فارسػػػى يػػػا صػػػخؼ كنحػػػػ، ص 

، تيػػػػػػخاف، سػػػػػػاؿ ٖٔرسػػػػػػى،  پاجػػػػػػػاد مذػػػػػػكػر: دسػػػػػػتػر نامػػػػػػو در صػػػػػػخؼ كنحػػػػػػػ زبػػػػػػاف 
، ٘ٔ،  فارسػػػػػػػػػى زبػػػػػػػػاف دسػػػػػػػػتػر: مػلػػػػػػػػػػى  عباسػػػػػػػػعمى - ،انطػػػػػػػػخٗٗٔص ش،ٓىٖٛٙٔ
ه ھررا  مقلرروب ع بررى: ڇدكترر  صررادا كيررا: مقالرره/ وا -، انطػػخ ٜٙش،صٓىٖٓٚٔسػػاؿ

ش، ىػػػػامر ٓىٖٖٙٔ سػػػػاؿ تيػػػػخاف، ، مچھا ، سررررال4ۀ ادبيررررات، شررررما ۀ دانشرررركدمجلۀ 
ش، ٓىٖٖٗٔعمػى اكبػخ دىخػجا: لغتشامػو، جمػج دىػع، تيػخاف، سػاؿ  -، انطخ ٗٔ -ٕٔص
  ٓ ٖٙٚ - ٕٙٚص
صػػبلح الػػجيغ سػػعيج حدػػيغ: التغيػػخات الرػػػتية كقػانيشيػػا  - د/ سػػامى عػػػض - انطػػخ -14

 - مجمػػة جامعػػة تذػػخيغ لمبحػػػث كالجراسػػات العمسيػػة، )السفيػػـػ كالسرػػصمح( )بحػػث مشذػػػر(
 ،ـٜٕٓٓ، سػػػػػػػػػػػػػػػشة ٔ، العػػػػػػػػػػػػػػػجد ٖٔسمدػػػػػػػػػػػػػػػمة اآلداب كالعمػػػػػػػػػػػػػػػـػ اإلندػػػػػػػػػػػػػػػانية، السجمػػػػػػػػػػػػػػػج 

site.www.google.com د/ دمحم عبػػػج هللا أبػػػػ الػػػخب: اإلبػػػجاؿ الرػػػػتى فػػػى  - ، انطػػػخ
، ٘ردنيػة فػى المغػة العخبيػة كآدابيػا، السجمػج ألاألصػات السدػتعمية )بحػث مشذػػر( السجمػة ا

 - انطػػػػػػػػخ ،site:www.google.com، ٙٛٔـ، صٜٕٓٓ - ىٖٓٗٔ، سػػػػػػػػشة ٖالعػػػػػػػػجد 
: الحػػخكؼ العخبيػػة كتبػػجالتيا الرػػػتية كالرػػخؼية كعبلقتيػػا  سػػخ الخػػتع عبػػج الحؽػػيع ياسػػخ

جامعػػػة أـ  - جسيػريػػػة الدػػػػداف ،(دكتػػػػراه بطػػػاىختى السساثمػػػة كالسخالفػػػة الرػػػػتية )رسػػػالة 
د/  - انطػػخ ،  site.www.google.comـ،ٕٕٔٓ - ىٕٖٗٔدرمػػاف اإلسػػبلمية، سػػشة 

 - ى٘ٔٗٔ، القػػػػاىخة، سػػػػشة ٗعبػػػج الغفػػػػار حامػػػػج ىػػػػبلؿ: العخبيػػػة خرائرػػػػيا كسػػػػساتيا،  
  ٓ ٕٕٖـ، صٜٜ٘ٔ
 ٓ ٖٔٔ - ٕٔٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -40
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػػخ -41

  ٓ ٕٓٔص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٕٙٔاكؿ، ص
ركيػػد ناتػػل خػػانمخى: پدكتػخ/  - ، انطػػخٕٚٔ - ٕ٘ٓالسػػخجعيغ الدػػابقيغ: ص - انطػخ -42
  ٓ ٓٙرده( ، صگست كىرژ)پكنج مرجر در زباف فارسى پس
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلرؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -43

 ٓ ٜٜٔسخغ،ص ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٜٖٚٔ - ٖٔٚٔص سوم،
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د/ غالػػب فاضػػل السصمبػػى: فػػى األصػػػات المغػيػػة دراسػػة فػػى أصػػػات السػػج  - انطػػخ -44
 ،ٖ٘ـ، صٜٗٛٔسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشة  بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاد، - دار الحخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمصباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،

site:www.google.comٓ 
 ٓ ٚٓٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -45
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلرؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -46
 0 666ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  1010ص دوم،
 ٓ ٕٖٔ - ٕٛٔالسخجعيغ الدابقيغ: جمج اكؿ، ص - انطخ -47
 ٓ ٗٛٓٔ - ٜٛٗٔص ، مچھاالسخجعيغ الدابقيغ: جمج  - انطخ -41
  ٓ ٔٗٔ - ٕٕ٘السخجعيغ الدابقيغ: جمج اكؿ، ص - انطخ -44
:  ٜٖٔد/ عبػػػػج الغفػػػػار حامػػػػج ىػػػػبلؿ: العخبيػػػػة خرائرػػػػيا كسػػػػساتيا، ص - انطػػػػخ -100
( ىٕٚٓحسػػػد بػػغ دمحم بػػغ عبػػج هللا الخمحػػى: البحػػث الرػػػتى عشػػج الفػػخاء ) - ، انطػػخٕٖٔ

 ٓ ٖٗٔ - ٖٖٔ(، صماجدتيخفى معانى القخآف )رسالة 
ج هللا أبػ الخب: اإلبجاؿ الرػتى فػى األصػػات السدػتعمية )بحػث د/ دمحم عب - انطخ -101

سسيخة بػغ مػسػى: مبلمػح الرػػتيات التخكيبيػة عشػج ابػغ جشػى  - ، انطخٙٛٔمشذػر(، ص
إلعػػػػػػػػػػخاب كالسشرػػػػػػػػػػف )رسػػػػػػػػػػػالة امػػػػػػػػػػغ خػػػػػػػػػػبلؿ كتبػػػػػػػػػػو: الخرػػػػػػػػػػائز كسػػػػػػػػػػػخ صػػػػػػػػػػشاعة 

د/ عبػػػػػػج هللا احسػػػػػػج عبػػػػػػج هللا:  - د/ دككػػػػػػػرى ماسػػػػػػيخى ٓا -انطػػػػػػخ  ،ٕٓٔماجدػػػػػػتيخ(،ص
مجمػػػة مجسػػػع، ، بحػػػث مشذػػػػر()التبػػادالت الرػػػػتية فػػػى سػػػػرة الفاتحػػػة )مشػػاىج كتصبيقػػػات(

 site:www.google.comٓ،ٕٔ، صٖٕٔٓالعجد الدابع، سشة 
  ٓ ٖٙٚعمى اكبخ دىخجا: لغتشامو، جمج دىع، ص - انطخ -102
 ٓ ٙٔٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -103
 آشػشا، مجلۀ رده(،گست كىػرپژ) فعل ۀمادك خدخك فخشيج كرد: ريذو  /دكتخ - انطخ -104
  ٓ ٖ٘ ش،صٓىٖٗٚٔـ، آذر كدى ساؿ پنجبيدت كشر، ساؿ  ۀشسار
  ٓ ٙٓٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -105
، ٖ٘رده(، ص گست كىػػرپژ) فعػػل ۀمػػادك خدػػخك فخشػػيج كرد: ريذػػو  /دكتػػخ -انطػػخ  -106
  ٓ ٚٙميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص /دكتخ - انطخ
  ٓ ٗٓٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -107
  ٓ ٖ٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀمادك خدخك فخشيج كرد: ريذو  /دكتخ -انطخ  -101
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  ٓ ٙٔٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -104
  ٓ ٚٓٔالسخجع الدابق : ص - انطخ -110
  ٓ ٖ٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀمادك خدخك فخشيج كرد: ريذو  /دكتخ - انطخ -111
 ٓ ٕٔٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -112
  ٓ ٖٔٔ - ٕٔٔالسخجع الدابق : ص -انطخ  -113
 ٓ ٗ٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀخدخك فخشيج كرد: ريذو كماد /دكتخ -انطخ  -114
 ٓ ٛٓٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجمو سياكش كدخائى: -115
 ٓ ٗ٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀخدخك فخشيج كرد: ريذو كماد /دكتخ -انطخ  -116
  ٓ ٖٓٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -117
 ٓ ٗ٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀمادك خدخك فخشيج كرد: ريذو  /دكتخ - انطخ -111
 ٓ ٓٔٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -114
 ٓ ٘٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀخدخك فخشيج كرد: ريذو ماد /دكتخ - انطخ -120
  ٓ ٙٔٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ ۀعسياكش كدخائى: مجسػ -121
 ٓ ٘٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀخدخك فخشيج كرد: ريذو كماد /دكتخ -انطخ  -122
  ٓ ٘ٔٔتاب، ص آف ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -123
 دانذػجػياف كىػرژپبػخاى  -خميل خصيب رىبخ: دسػتػر زبػاف فارسػى /دكتخ - انطخ -124
  ٓ ٕٚص ايخاف، بدر  فگاكنػيدشج شاعخاف آثار در دكستاف كادب
  ٓ ٘ٓٔ - ٗٓٔص  آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -125
( ىٕٚٓحسػػػد بػػغ دمحم بػػغ عبػػج هللا الخمحػػى: البحػػث الرػػػتى عشػػج الفػػخاء ) - انطػػخ -126

 - د/ دككػػرى ماسػيخى ٓا - ، انطػخٜٖٔ - ٖٛٔ(، صماجدػتيخفى معػانى القػخآف )رسػالة 
د/ عبج هللا احسج عبج هللا: التبادالت الرػتية فى سػرة الفاتحػة )مشػاىج كتصبيقػات( )بحػث 

اصػيل دمحم كػاضع:  - د/ عبلء عبج األميػخ شػييج الدػشجخى  - ، انطخٕٔ - ٜمشذػر(، ص 
 - ، انطػخ٘ٔعخض كتقييع )بحػث مشذػػر(، ص - فى أسذ السشيج الرػتى لمبشية العخبية

دمحم عبػػػج هللا أبػػػػ الػػػخب: اإلبػػػجاؿ الرػػػػتى فػػػى األصػػػػات السدػػػتعمية )بحػػػث مشذػػػػر(،  د/
صػػػبلح الػػػجيغ سػػػػعيج حدػػػيغ: التغيػػػخات الرػػػػػتية  - د/ سػػػامى عػػػػػض - ، انطػػػخٙٛٔص

دكتػػػػػػخ/ محسػػػػػػػد فزػػػػػػيمت:  -كقػانيشيػػػػػػا )السفيػػػػػػـػ كالسرػػػػػػصمح( )بحػػػػػػث مشذػػػػػػػر(، انطػػػػػػخ 
 ٓ ٜٕ - ٕٛص معشاششاسى كمعانى در زباف كادبيات،
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 ٓ ٗٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -127
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -121

  ٓ ٙٔكز سخغ، صر  ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٖ٘يكع، ص
 كىػػػػرژ)پكنػػػػج مرػػػػجر در زبػػػػاف فارسػػػػى پس ركيػػػػد ناتػػػػل خػػػػانمخى:پدكتػػػػخ/  - انطػػػػخ -124
ميػػجى مذػػكػة الػػجيشى: تػصػػيف كآمػػػزش زبػػاف  /دكتػػخ - ، انطػػخٔٙ - ٓٙرده( ، صگست

 ٖ٘ركيد ناتل خانمخى: دسػتػر تػاريخى زبػاف فارسػى، صپدكتخ/  - انطخ، ٚٙفارسى،ص
رسػػػى، پا/ دمحم جػػػػاد مذػػػكػر: دسػػػتػر نامػػػو در صػػػخؼ كنحػػػػ زبػػػاف كتػػػخد - ، انطػػػخٖٙ -

 ٓ ٕٜٔتػر زباف فارسى، صعبج العطيع خاف قخيب: دس ميخزا - ، انطخٗٗٔص
بخىػاف قػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػتخمز ببخىػاف:  -انطػخ  -130
  0 16ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  150صيكع، 

اكؿ،  پچاى(، ژمحدػػػػغ أبػػػػػ القاسػػػػسى: ريذػػػػو ششاسػػػػى )اتيسػلػػػػػ /دكتػػػػخ -انطػػػػخ  -131
 ٓ ٕٕ - ٕٔص ش،ٓىٖٗٚٔ ساؿ زېېپاتيخاف، 
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -132

، ص   ٓ ٜٜٔص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٜٖٚٔسـػ
، ص - انطخ -133   ٓ ٖٖٚ - ٕٙ٘السخجعيغ الدابقيغ : جمج دـك
  ٓ ٕٔ - ٜٗالسخجعيغ الدابقيغ : جمج اكؿ، ص - انطخ -134
 ٓ ٕٚٔ - ٕ٘ٓ، صنفذ الجدءالسخجعيغ الدابقيغ :  -انطخ  -135
 - ، انطػخٖٖركيد ناتل خانمخى: دسػتػر تػاريخى زبػاف فارسػى، صپدكتخ/  - انطخ -136

 - ، انطػػخٗٗٔرسػػى، صپا/ دمحم جػػػاد مذػػكػر: دسػػتػر نامػػو در صػػخؼ كنحػػػ زبػػاف كتػػخد
  ٓ ٕٕٓ -ٜٓٔميخزا عبج العطيع خاف قخيب: دستػر زباف فارسى، ص

بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -137
 0 130ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  215صاكؿ، 
  ٓ ٛ - ٖٔصنفذ الجدء، السخجعيغ الدابقيغ :  - انطخ -131
 بخىػاف قػاشع،: جمػج ڌھنفر دمحم حديغ بغ خمف تبخيػدى مػتخمز ببخىػاف:  -انطخ  -134
 ، پ اول، انتشررررا ات چافا سررررى، ھنڌ دكترررر / دمحم معررررين: فرررر  -انظرررر   ،1011صدـك

 ٓ ٖٙ٘ش، صٓىٖٙٛٔساؿ  تھ ان، -ف دوسى 
  ٓ ٔٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -140
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 ٓ ٓ٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀمادك خدخك فخشيج كرد: ريذو  /دكتخ - انطخ -141
 ٓ ٙٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -142
 ٓ ٓ٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀمادك خدخك فخشيج كرد: ريذو  /دكتخ - انطخ -143
 ٓ ٔٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -144
 ٓ ٓ٘ص  ،رده(گست كىرپژ) فعل ۀدكتخ/ خدخك فخشيج كرد: ريذو كماد -انطخ  -145
 ٓ ٕٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -146
يع  ٓيػػػج هللا ثسػػػخة : الرػػػػتيات فػػػى المغػػػة الفارسػػػية، تخجسػػػة كتقػػػجيع أ -147 د/حسػػػجى إبػػػخـا

د/ دمحم نػر الجيغ عبػج السػشعع، الصبعػة األكلػى، السجمػذ األعمػى لمثقافػة، ٓحدغ، مخاجعة أ
 ٓ ٜٖٔ - ٖٛٔـ، صٕ٘ٓٓسشة 
 ٓ ٓٙٔ، صنتيک(عمى دمحم حق ششاس: آكاششاسى )فػ - انطخ -141
 ٓ ٕٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -144
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر  دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف: - انطػػخ -150

، ص  ٓ ٛٗٚص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٕٚٙٔسـػ
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -151

  ٓ ٕٖٔٔص سوم،
  ٓ ٖٚٓٔصنفذ الجدء، السخجع الدابق :  - انطخ -152
د/ غالػػب فاضػػل السصمبػػى: فػػى األصػػػات المغػيػػة دراسػػة فػػى أصػػػات السػػج  - انطػػخ -153

 ٓ ٚ٘العخبية، ص
 ٓ ٛٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -154
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -155

، ص   ٓ ٖٔٚص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٙ٘٘دـك
 ٓ ٘ٓٔب، صآفتا ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -156
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -157
 0 30ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  66ص يكم،
( ىٕٚٓحسػػػد بػػغ دمحم بػػغ عبػػج هللا الخمحػػى: البحػػث الرػػػتى عشػػج الفػػخاء ) - انطػػخ -151
صبلح الجيغ  - د/ سامى عػض - ، انطخٕٙٔ(، صماجدتيخ)رسالة  "معانى القخآف"فى 

 - سػػعيج حدػػيغ: التغيػػخات الرػػػتية كقػانيشيػػا )السفيػػـػ كالسرػػصمح( )بحػػث مشذػػػر(، انطػػخ
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إيسػػػاف الذػػػخىاف : مػػػشيج التحميػػػل السقصعػػػى لطػػػاىخة اإلعػػػبلؿ بػػػالتعػيس  - صػػػبلح الشػػػاجع
 ـ،ٕٕٔٓسػػػػػػػشة ،جامعػػػػػػػة الكػيت - مجمػػػػػػػة السخبيػػػػػػػة لمعمػػػػػػػـػ اإلندػػػػػػػانية ،)بحػػػػػػػث مشذػػػػػػػػر(

site:www.google.com، نڎليسی ه نامره زبانشناسرى )اڇوا:ش يعت زادهناىيج  -انطخ

صػػػتية صػػخؼية فػػى بشػػاء الكمسػػة  قرر ا ة :صررالح أبررو صررينى -انظرر  ،1ص ،برره فا سررى(
 - تمجمػة الدرقػاء لمبحػػث كالجراسػا ة مغ نطػاـ بشػاء الفعل)بحػث مشذػػر( ،بمقار  - العخبية
 ٓ ٓٔٔص ،site:www.google.comـ،ٕ٘ٓٓالعجد األكؿ، سشة  - الدابع السجمج
،  اإلدارة العامػػة لمسعجسػػات كإحيػػاء التػػخاث: السعجػػع الػسػػيط -مجسػػع المغػػة العخبيػػة  -154
 ٖٕٙٓص
  ٓ ٗٛٔمتػسط دىخجا، جمج اكؿ، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -160
ة بػمقار  - صالح أبػ صيشى : قخاءة صػتية صػخؼية فػى بشػاء الكمسػة العخبيػة - انطخ -161

سػػػػسيخة بػػػغ مػسػػػػى: مبلمػػػػح  -، انطػػػػخ ٓٔٔمػػػغ نطػػػػاـ بشػػػاء الفعػػػػل )بحػػػػث مشذػػػػر( ، ص
إلعػػخاب االرػػػتيات التخكيبيػػة عشػػج ابػػغ جشػػى مػػغ خػػبلؿ كتبػػو: الخرػػائز كسػػخ صػػشاعة 

 ٓ ٘ٔٔص كالسشرف )رسالة ماجدتيخ(،
 - انطخ ،ٜٔٔص ،(فارسى بو نگميسیا) زبانذشاسى نامو هڇواناىيج شخيعت زاده:  -162

د/ صػيػاف خزػيخ  - د/ أحسج الرغيخ: التحػالت الرػتية فى بشية الكمسػات العخبيػة،انطخ
 - كميػة التخبيػة اإلندػانية مشذػػر(، خمف: اإلعبلؿ بيغ التعميمػيغ الرػخفى كالرػػتى )بحػث

 ٓ ٓٙـ، صٖٕٔٓ، سشة ٗ، العجد ٖٛجامعة البرخة، السجمج 
فجكى دمحم حداف: أثخ اإلندجاـ الرػتى فى البشية المغػية فى القخآف الكخيع  - انطخ -163

د/ غالب فاضػل السصمبػى: فػى األصػػات المغػيػة  - ، انطخٚٚ - ٙٚ(، صدكتػراه )رسالة 
 ٓ ٘٘ - ٗ٘دراسة فى أصػات السج العخبية، ص

د/  - ،انطػخد/ أحسج الرغيخ: التحػالت الرػتية فى بشية الكمسات العخبيػة  - انطخ -164
صػػػػػبلح الػػػػػجيغ سػػػػػعيج حدػػػػػيغ: التغيػػػػػخات الرػػػػػػتية كقػانيشيػػػػػا )السفيػػػػػـػ  - سػػػػػامى عػػػػػػض

  ٓكالسرصمح( )بحث مشذػر(
 - ٓٚص ميػػػجى مذػػػكػة الػػجيشى: تػصػػػيف كآمػػػػزش زبػػػاف فارسػػػى، /دكتػػػخ - انطػػخ -165
ٜٛ - ٙ٘ ٓ  
 ٓ ٓٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -166
 ٓ ٘ٙميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص /دكتخ - انطخ -167
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  ٓ ٜٛ - ٘ٙالسخجع الدابق : ص - انطخ -161
 ٓ ٖٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -164
 ٓ ٘ٙميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص /دكتخ -انطخ  -170
 ٓ ٛ٘رده(، ص گست كىرپژ) فعل ۀمادك خدخك فخشيج كرد: ريذو  /دكتخ -انطخ  -171
 ٓ ٛٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -172
 ٓد/ أحسج الرغيخ: التحػالت الرػتية فى بشية الكمسات العخبية  - انطخ -173
د/ صيػاف خزيخ خمف: اإلعبلؿ بيغ التعميميغ الرػخفى كالرػػتى )بحػث  - انطخ -174

فجكى دمحم حداف: أثخ اإلندجاـ الرػتى فى البشية المغػيػة فػى  - ، انطخ٘ٙمشذػر(، ص 
صػػػػػبلح الػػػػػجيغ سػػػػػعيج حدػػػػػيغ:  - ، انطػػػػػخٜ٘:  ٜٔ(، صدكتػػػػػػراه القػػػػػخآف الكػػػػػخيع )رسػػػػػالة 

 الجسمػػػػة( )رسػػػػالة -الكمسػػػػة  -قصػػػػع التغيػػػػخات الرػػػػػتية فػػػػى التخكيػػػػب المغػػػػػى العخبػػػػي )الس
د/ أسػيل عبػج الحدػيغ حسيػجى: التغيػخات الرػػتية الرػخؼية )بحػث ٓـٓأ - (، انطػخدكتػراه 

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػل، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػشة  - كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التخبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ اإلندػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية، مشذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر(
 - د/ سػػػػػامى عػػػػػػض - انطػػػػػخ، ٙٗ٘ - ٗٗ٘، ص site.www.google.comـ،ٕ٘ٔٓ

صػػػبلح الػػػجيغ سػػػعيج حدػػػيغ: التغيػػػخات الرػػػػتية كقػانيشيػػػا )السفيػػػـػ كالسرػػػصمح( )بحػػػث 
   ٓمشذػر(
 - ، انطػخٜٕركيد ناتل خانمخى: دسػتػر تػاريخى زبػاف فارسػى، صپدكتخ/  -انطخ  -175

مجلۀ ، ڎېلڍیو  د  لھجرره اصرريل و دلنشررين پھله ھررا  اوسررتائى و ڇنرروزاد : وافخيػػجكف 

 ،ٖٓٙص ،ٖٕ٘٘ مػػػاه كاسػػػفشج بيسػػػغ ـ،پنج ك لچھ ۀكرد ،ٕٔ - ٔٔ ۀا مؽررران، شرررما 
بخىػػاف قػػاشع، جمػػج يكػػع،  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػػخ
  ٓ ٜٚٔص
 ٓ ٖٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -176
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -177
 0 764ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  1304ص سوم،
ندجاـ الرػتى فى البشية المغػية فى القخآف الكخيع الفجكى دمحم حداف: أثخ ا - انطخ -171

ة صػػػتية صػػخؼية فػػى صػػالح أبػػػ صػػيشى : قػػخاء - ، انطػػخٜٓ - ٛٛ(، صدكتػػػراه )رسػػالة 
د/  - ، انطػخٚٔٔة مػغ نطػاـ بشػاء الفعػل )بحػث مشذػػر( ، صبػمقار  -بشاء الكمسة العخبيػة 

صػػػػػبلح الػػػػػجيغ سػػػػػعيج حدػػػػػيغ: التغيػػػػػخات الرػػػػػػتية كقػانيشيػػػػػا )السفيػػػػػـػ  - سػػػػػامى عػػػػػػض
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د/ صػػيػاف خزػػػيخ خمػػف: اإلعػػػبلؿ بػػيغ التعميمػػػيغ  - انطػػػخ كالسرػػصمح( )بحػػػث مشذػػػر(،
 ٓ ٓٙالرخفى كالرػتى )بحث مشذػر(، ص

  - ٜٗرده(، صگستكىػر پژ) فعػل ۀمػادك ريذػو  : خدػخك فخشػيج كرد /دكتػخ - انطخ -174
٘ٓ ٓ 
 ٓ ٛٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -110
 ٓد/ أحسج الرغيخ: التحػالت الرػتية فى بشية الكمسات العخبية - انطخ -111
د/ عسػػخ عبػػج السحدػػغ الخداعمػػة : آليػػة التغيػػخات  - د/ عبػػج الكػػخيع جػػخادات - انطػػخ -112

، ٓ٘ص ،)بحػػػػػػػػػث مشذػػػػػػػػػػر( الرػػػػػػػػػػتية فػػػػػػػػػى ألفػػػػػػػػػاظ "معجػػػػػػػػػع العيغ"الفارسػػػػػػػػػية السعخبػػػػػػػػػة
site:www.google.com، صػػػػبلح الػػػجيغ سػػػعيج حدػػػػيغ:  - د/ سػػػامى عػػػػض - انطػػػخ

صػػبلح الػػجيغ  - التغيػػخات الرػػػتية كقػانيشيػػا )السفيػػـػ كالسرػػصمح( )بحػػث مشذػػػر(، انطػػخ
الجسمػػة(  - الكمسػػة - سػعيج حدػػيغ: التغيػػخات الرػػػتية فػػى التخكيػػب المغػػػى العخبػػي )السقصػػع

  ٓ(دكتػراه )رسالة 
 ٓ ٗٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -113
بخىػاف قػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػتخمز ببخىػاف:  -انطػخ  -114
 ،  0 711ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  1333صسـػ
 ٓ ٘ٗرده(، صگست كىرپژ) فعل ۀمادك دكتخ/ خدخك فخشيج كرد: ريذو  - انطخ -115
  ٓ ٖٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ ۀعسياكش كدخائى: مجسػ -116
 ٓ ٖٔركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -117
  ٓ ٓٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -111
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -114

 ٓ ٖٕ٘ص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٜٖٙيكع، ص
 - ، انطػخٖٔركيد ناتل خػانمخى: دسػتػر تػاريخى زبػاف فارسػى، صپدكتخ/  - انطخ -140
، 114ڌ ب ھان قاط ، جلد دوم، صھنحسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: ف دمحم 

 ٓ ٕٓ٘ص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - انظ 
 ٓ ٔٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ ۀعسياكش كدخائى: مجسػ -141
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -142
 0 144 -16ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  230 - 35صيكع، 
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 ٓ ٖٖركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -143
 ٓ ٛٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -144
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -145

 ٓ ٙٔسخغ، ص ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٖ٘يكع، ص
 ٓ ٔٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -146
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -147
 0 1201ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  2064ص ، مچھا
 ،ٖٔ - ٖٓركيػػد ناتػػل خػػانمخى: دسػػتػر تػػاريخى زبػػاف فارسػػى، صپدكتػػخ/  - انطػػخ -141
 ، انطخٜٛ - ٘ٙميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص /دكتخ - انطخ

  ٓ ٕٙدكتخ/ محسػد فزيمت: معشاششاسى كمعانى در زباف كادبيات، ص -
 ٓ ٕٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -144
  ٓ ٖٔٔالسخجع الدابق : ص - انطخ -200
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -201
 ،   0 504ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  711صدـك
 - ، انطخٕٖركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، ص پدكتخ/  - انطخ -202

دكتػػخ/  - ، انطػػخٕٙص ،دكتػػخ/ محسػػػد فزػػيمت: معشاششاسػػى كمعػػانى در زبػػاف كادبيػػات
سػػػػاؿ  ييررررزپاتھرررر ان، اول، چاپ  ،ى(ژمحدػػػػغ ابػػػػػ القاسػػػػسى : ريذػػػػو ششاسػػػػى )اتيسػلػػػػػ

  ٓ ٖٕ، ص شٓىٖٗٚٔ
، ٗٗرده(، صگست كىػػرپژ) فعػػل ۀمػػادك دكتػػخ/ خدػػخك فخشػػيج كرد: ريذػػو  - انطػػخ -203
 ٓ ٕٖركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، ص پدكتخ/  - انطخ
  ٓ ٕٛركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -204
  ٓ ٓٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -205
 ٓ ٕٛركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -206
 ٓ ٘ٔٔ - ٗٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -207
 ٓ ٕٛركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -201
  ٓ ٘ٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -204
 ٓ ٕٔٔالسخجع الدابق : ص - انطخ -210
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بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -211
، ص  ٓ ٜٔٔص سخغ، ركز ڌھنف  دكتخ/ حدغ انػرى: - ، انطخٗٔ٘ٔسـػ

 ٓ ٖٓ - ٜٕركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -212
 ٓ ٛٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -213
 ٓ ٕٖركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -214
  ٓ ٕٗى(، صژدكتخ/ محدغ ابػ القاسسى : ريذو ششاسى )اتيسػلػ - انطخ -215
 ٓ ٘ٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -216
 ٓ ٕٗى(، صژدكتخ/ محدغ ابػ القاسسى : ريذو ششاسى )اتيسػلػ - انطخ -217
 ٓ ٗٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -211
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -214
 0 757ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  1217ص سوم،
  ٓ ٕٙٚٔص ،ٕٔٚٔص/  مچھا: جمج  يغالدابق يغانطخ السخجع -220
  ٓ ٕٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -221
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -222

 0 115ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  322يكم، ص

 - انطػخ ،ٜٕركيد ناتل خػانمخى: دسػتػر تػاريخى زبػاف فارسػى، صپدكتخ/  - انطخ -223
 ٓ ٗٗرده(، صگست كىرپژ) فعل ۀمادك دكتخ/ خدخك فخشيج كرد: ريذو 

 ٓ ٘ٓٔفتاب، صآ ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -224
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -225
ڌ  وز سررخن، ھندكترر / حسررن انررو  : فرر  -، انظرر  2145 - 1031 م، صچھا -دوم 
 0 1254 - 634ص
 ٓ ٕٙدكتخ/ محسػد فزيمت: معشاششاسى كمعانى در زباف كادبيات، ص - انطخ -226
 ٓ ٙٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -227
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -221
 0 1224ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  2041ص  م،چھا
 ٓ ٔٔٔ - ٓٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -224
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -230
 0 532ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  141ص دوم،
 - ٘ٙميػػػجى مذػػكػة الػػجيشى: تػصػػػيف كآمػػػزش زبػػاف فارسػػػى، ص /دكتػػخ - انطػػخ -231
 ٓ ٜٕركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - ، انطخٜٛ - ٙٙ
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 ٓ ٘ٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -232
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -233
ڌ  وز سرررخن، ھندكترر / حسرررن انررو  : فررر  -، انظررر  1456 - 44 م ، صچھا -يكررم 

 ٓ ٖٙٙ - 1017 - 21ص
 ٓ ٗٓٔا تا ىػاى آفتاب، صآك  از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -234
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -235
  0 20ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  46صيكع ، 
 ٓ ٜٕركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -236
 ٓ ٜٓٔآكا تا ىػاى آفتاب، ص از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -237
 ٓ ٗٓٔالسخجع الدابق : ص - انطخ -231
ڌ ب ھران قاط ،جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -234

 0 614ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  471دوم ، ص
 - ، انطػخٖٔركيد ناتل خانمخى: دسػتػر تػاريخى زبػاف فارسػى، صپدكتخ/  - انطخ -240

  ٓ ٔٙزباف ششاسى ك كاربخد آف در زباف فارسى، صابػ الحدغ نجفى: مبانى 
 ٓ ٖٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -241
ڌ ب ھران قاط ،جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -242

 0 264ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  436يكم ، ص

 ٓ ٖٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -243
ڌ ب ھران قاط ،جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -244

 ٓ ٕٛٛٔص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٕٕٕٙص  م ،چھا
 ٓ ٕٓٔتاب، صآف ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -245
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -246

 0 271ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  446يكم ، ص

 ٓ ٕٓٚ، ٘ٗٗانطخ السخجعيغ الدابقيغ : جمج يكع / ص -247
د )فارسػػػى بػػػو شػػػيخيد  بيػػػجيشاف كيػػػرگ مۀه نررراڇواكر: پدكتػػػخ/ كتػػػايػف مػػػددا - انطػػػخ -241

 ٓ ٗٔٔبامثاؿ(، جمج اكؿ، صكير ىسخاه گ
 ٓ ٗٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -244
ڌ ب ھران قاط ،جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -250

 0 616ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -،انظ  477 - 476دوم ، ص

  ٓ ٕٔٛٔ، ٕٚٛٔ/   مچھاانطخ السخجعيغ الدابقيغ : جمج  -251
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 ٓ ٙٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -252
ڌ ب ھران قاط ،جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -253

  0 311ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  571دوم ، ص

انترػػار  د/ أحسػػج الرػػغيخ: التحػػػالت الرػػػتية فػػى بشيػػة الكمسػػات العخبيػػة، - انطػػخ -254
يع عثسػاف: القزػايا الرػػتية كالجالليػة فػى كتػاب السحتدػب البػغ جشػى "دراسػػة  عثسػاف إبػخـا

  ٓ ٓ٘ٔ(، صدكتػراه كصؽية تحميمية فى ضػء عمع المغة الحجيث" )رسالة 
 ٓ ٖٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -255
 ٓ ٜٓٔعبج العطيع خاف قخيب: دستػر زباف فارسى، ص ميخزا - انطخ -256
 ٓ ٘٘رده(، صگست كىرپژ) فعل ۀمادك دكتخ/ خدخك فخشيج كرد: ريذو  - انطخ -257
 ٓ ٕٓٔ - ٔٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -251
 ٓ ٖٖ - ٕٖركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -254
  ٓ ٗٔٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -260
( ىٕٚٓحسػػػد بػػغ دمحم بػػغ عبػػج هللا الخمحػػى: البحػػث الرػػػتى عشػػج الفػػخاء ) - انطػػخ -261
األسػتاذ الذػيخ أحسػج الحسػبلكى:  - ، انطػخٖٓٔ(، صماجدػتيخ)رسػالة  "معانى القخآف"فى 

، دار الفكػػػخ العخبػػػي، ٔشػػػحا العػػػخؼ فػػػى فػػػغ الرػػػخؼ، مخاجعػػػة كشػػػخح حجػػػخ عاصػػػى،  
، دار السعخفػػػة ٕد/عبػػػجه الخاجحػػػى: التصبيػػػق الرػػػخفى،   - ، انطػػػخٜٜـ، صٜٜٜٔسػػػشة

د/ أحسج الرػغيخ: التحػػالت الرػػتية فػى بشيػة  - انطخ ،ٗٚٔاإلسكشجرية، ص - الجامعية
د/ أسػػيل عبػػج الحدػيغ حسيػػجى: التغيػػخات الرػػػتية الرػػخؼية ٓـٓأ - انطخ،بيػػةالكمسػات العخ 

صػػػػبلح الػػػػجيغ سػػػػعيج حدػػػػيغ:  -د/ سػػػػامى عػػػػػض  - ، انطػػػػخٕٗ٘)بحػػػػث مشذػػػػػر(، ص
يع دمحم  - انطػػخ ،التغيػخات الرػػػتية كقػانيشيػػا )السفيػػـػ كالسرػصمح( )بحػػث مشذػػػر( د/ إبػػخـا

 ٓ ٖ٘صالبب: الطػاىخ الرػتية عشج سيبػيو )بحث مشذػر(، 
 ٓ ٔٓٔآكا تا ىػاى آفتاب، ص از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -262
نػػػػارة بحػػػخى: نطخيػػػة اإلندػػػجاـ الرػػػػتى كأثخىػػػا فػػػى بشػػػاء الذػػػعخ )رسػػػػالة  - انطػػػخ -263

، دار ٕد/ عبػػػػػجه الخاجحػػػػػى: التصبيػػػػػق الرػػػػػخفى،   - ، انطػػػػػخٕٕٕ - ٕٕٓص (،دكتػػػػػػراه 
ه نامره ڇناھيد شر يعت زاده: وا -، انظ  145ت، ص0اإلسكند ية، د - السعخفة الجامعية

د/ فػػػائدة دمحم محسػػػد السذػػػيجانى: أثػػػخ  - ،انطػػخٚ، صنگميسی(ا زبانشناسرررى )فا سرررى بررره
حسػد بغ دمحم بغ  - ، انطخٕ٘ٚالتساثل الرػتى فى التػازف اإليقاعى )بحث مشذػر(، ص
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( فػػػػػى معػػػػػانى القػػػػػخآف )رسػػػػػالة ىٕٚٓعبػػػػػج هللا الخمحػػػػػى: البحػػػػػث الرػػػػػػتى عشػػػػػج الفػػػػػخاء )
 - صػػالح أبػػػ صػػيشى : قػػخاءة صػػػتية صػػخؼية فػػى بشػػاء الكمسػػة العخبيػػة - (، انطػػخماجدػػتيخ

بػجر الػجيغ قاسػع الخفػاعى:  - ، انطػخٛٔٔة مغ نطاـ بشاء الفعل)بحػث مشذػػر( ، صبمقار 
مجمة فرػمية ترػجر عػغ  - الرػتيات عشج ابغ جشى )بحث مشذػر(، مجمة التخاث العخبي

 - ىٗٓٗٔ، الدػػػػػشة الخابعػػػػػة، سػػػػػشة ٙٔ - ٘ٔدمذػػػػػق، العػػػػػجداف  - الكتػػػػػاب العػػػػػخب إتحػػػػػاد
صػػػبلح الػػػجيغ سػػػعيج حدػػػيغ: التغيػػػخات الرػػػػتية فػػػى التخكيػػػب المغػػػػى  - ـ، انطػػػخٜٗٛٔ

مشػػى الدػػخ إسػػساعيل البػػاقخ:  - ( انطػػخدكتػػػراه الجسمػػة( )رسػػالة  - الكمسػػة - العخبػي )السقصػػع
 - ، انطػػخٓٗٔ(، ص دكتػػراه الرػخؼية )رسػالة أثػخ التغيػخات الرػػتية فػى تحػػالت الرػيغ 

ياسػػػخ سػػػخ الخػػػتع عبػػػج الحؽػػػيع: الحػػػخكؼ العخبيػػػة كتبػػػجالتيا الرػػػػتية كالرػػػخؼية كعبلقتيػػػا 
 -سػامى عػػضد/ -، انطػخٕٛٔ(، صدكتػراه بطاىختى السساثمة كالسخالفة الرػتية )رسالة 

صػػػبلح الػػػجيغ سػػػعيج حدػػػيغ: التغيػػػخات الرػػػػتية كقػانيشيػػػا )السفيػػػـػ كالسرػػػصمح( )بحػػػث 
بيػػاف عمػػى يػسػػف العسػػخى: السساثمػػة الرػػػتية فػػى قخاءتػػى أبػػى عسػػخك بػػغ  -مشذػػػر(، انطػػخ

)رسػػػػػالة  (ـٗٓٛ - ىٜٛٔت )كعمػػػػػى بػػػػػغ حسػػػػػدة الكدػػػػػائى  (ـٓٚٚ - ىٗ٘ٔت  )العػػػػػبلء
، ٙ  غايػػة السخيػػج فػػى عمػػع التجػيػػج،د/ عصيػػة قابػػل نرػػخ:  - ، انطػػخٕ٘، ص(ماجدػػتيخ

  ٓ ٙٙصـ، ٕٓٓٓ - ىٕٓٗٔالقاىخة، سشة 
 ش،ٓىٕٖٛٔـ، تيػػػػػخاف، سػػػػػاؿ پنجلغتشامػػػػػو، جمػػػػػج  عمػػػػػى اكبػػػػػخ دىخػػػػػجا: - انطػػػػػخ -264
  ٘ٙ٘ٔٓص
  ٓ ٙٙ٘ٔ - ٘ٙ٘ٔ، نفذ الجدء، صالسخجع الدابق - انطخ -265
 - ٕٙدكتػػخ/ محسػػػد فزػػيمت: معشاششاسػػى كمعػػانى در زبػػاف كادبيػػات،ص  - انطػػخ -266
ٕٚ ٓ 
 بػػػو فارسػػػى) شػػػيخيدد بيػػػجيشاف كيػػػرگ مۀه نررراڇواكر: پدكتػػػخ/ كتػػػايػف مػػػددا - انطػػػخ -267

 ٓ ٕٔٔص اكؿ، جمج ،(بامثاؿ ىسخاه  كيرگ
ش، ٓىٕٖٛٔـ، تيػػػػػخاف، سػػػػػاؿ پنجعمػػػػػى اكبػػػػػخ دىخػػػػػجا: لغتشامػػػػػو، جمػػػػػج  - انطػػػػػخ -261
  ٓ ٘ٙ٘ٔص
 ٓالسخجع الدابق : نفذ الجدء كالرفحة - انطخ -264
الذػػػيخ/ سػػػعج حدػػػشى دمحم: التفدػػػيخ السبدػػػػط  - الذػػػيخ/ شػػػو عبػػػج الػػػخءكؼ - انطػػػخ -270

نػػػػارة بحػػػخى: نطخيػػػة  - ، انطػػػخٜٔٚـ، صٕٕٔٓ - ىٖٖٗٔ، القػػػاىخة، سػػػشة ٔالكامػػل،  
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بيػػاف  -، انطػػخٕٕٛ - ٕٕٙ(، صدكتػػػراه رسػػالة )اإلندػجاـ الرػػػتى كأثخىػػا فػػى بشػػاء الذػعخ
 - ىٗ٘ٔت )عمػػى يػسػػف العسػػخى: السساثمػػػة الرػػػتية فػػى قخاءتػػى أبػػػى عسػػخك بػػغ العػػػبلء

 ٓ ٕٙ، ص()رسالة ماجدتيخ (ـٗٓٛ - ىٜٛٔت)كعمى بغ حسدة الكدائى ( ـٓٚٚ
  ٓ ٜٓٔ؛ از آكا تا ىػاى آفتاب، صاشعار عۀمجموسياكش كدخائى:  -271
ڌ ب ھران قاط ،جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يرز  مرتخلص بب ھران: فر  -انظ   -272
 0 102ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  162، ص اول

 ٓ ٔٗ - ٓٗركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -273
مػسػػػػػػعة د/ دمحم حدػػػػػيغ عمػػػػػى الرػػػػػغيخ: الرػػػػػػت المغػػػػػػى فػػػػػى القػػػػػخآف،  - انطػػػػػخ -274

 لبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، - دار السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخ العخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكت - الجراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات القخآنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
نػػػػػػػػػػارة بحػػػػػػػػػخى: نطخيػػػػػػػػػة  - انطػػػػػػػػػخ ،ٕٕٔ: ٕٓٔص ،site:www.google.comت،ٓد
  ٓ ٕٕٚ(، صدكتػراه ندجاـ الرػتى كأثخىا فى بشاء الذعخ )رسالة الا

 بػػػو فارسػػػى) شػػػيخيدد بيػػػجيشاف كيػػػرگ مۀه نررراڇواكر: پدكتػػػخ/ كتػػػايػف مػػػددا - انطػػػخ -275
  ٓ ٗٔٔ - ٔٔٔص اكؿ، جمج ،(بامثاؿ ىسخاه  كيرگ

الذػػػػيخ/ سػػػعج حدػػػػشى دمحم: التفدػػػيخ السبدػػػػط  - الذػػػػيخ/ شػػػو عبػػػػج الػػػخءكؼ - انطػػػخ -276
حسػد بغ دمحم بغ عبج هللا الخمحى: البحث الرػػتى عشػج الفػخاء  - ، انطخٕٜٚص الكامل،

مشػػى الدػػخ إسػػساعيل  - ، انطػػخٓ٘ٔ(، صماجدػػتيخ)رسػػالة  "معػػانى القػػخآف"( فػػى ىٕٚٓ)
، ٖٕٔ(، صدكتػػػراه البػػاقخ: أثػػخ التغيػػخات الرػػػتية فػػى تحػػػالت الرػػيغ الرػػخؼية )رسػػالة 

(، دكتػػػراه ندػػجاـ الرػػػتى كأثخىػػا فػػى بشػػاء الذػػعخ )رسػػالة النػػػارة بحػػخى: نطخيػػة ا - انطػػخ
  ٓ ٖٕٗص
ندجاـ الرػتى فى البشية المغػية فى القخآف الكخيع الفجكى دمحم حداف: أثخ ا - انطخ -277

ندػجاـ الرػػتى كأثخىػا فػى بشػاء النػارة بحخى: نطخية ا - ، انطخٖٗٔ(، صدكتػراه )رسالة 
د/ دمحم حدػػيغ عمػػى الرغيخ:الرػػػت المغػػػى  - ، انطػػخٕٖٕ(، صدكتػػػراه الذػػعخ )رسػػالة 

   ٓ ٕٛٔ - ٖٕٔص فى القخآف،
  ٓ ٗٔٔا ىػاى آفتاب، صت آكا از اشعار؛ عۀمجمو سياكش كدخائى: -271
 كىػػػػرژ)پكنػػػػج مرػػػػجر در زبػػػػاف فارسػػػػى پسركيػػػػد ناتػػػػل خػػػػانمخى: پ /دكتػػػػخ - انطػػػػخ -274
بخىػػاف  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - ،انطػػخٓ٘ص ،(مشذػػػر

، ص  .ٚ٘ٚص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٕٓٛٔقاشع، جمج سـػ
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ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -210
 0 1272ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  2167 م، صچھا

  ٓ ٗٔميخزا عبج العطيع خاف قخيب: دستػر زباف فارسى، ص  - انطخ -211
  ٓ ٕٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -212
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -نظ  ا -213
 0 1212ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  2203 م، صچھا
/ ص - انطخ -214  ٓ ٚٔٚ،ٜٓٔٔالسخجعيغ الدابقيغ: جمج دـك
ويرش بھردينان شرھ يزد )فا سرى برره مۀ ڎه نرراڇو : واپدكتر / كترايون مرزدا -انظر   -215

 ٓ ٔٔٔ(، جمج اكؿ، صبامثاؿ ىسخاه  ويشڎ
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -216

   0 311ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  571دوم، ص
رسػػػى، پادكتػػػخ/ دمحم جػػػػاد مذػػػكػر: دسػػػتػر نامػػػو در صػػػخؼ كنحػػػػ زبػػػاف  - انطػػػخ -217
 - ، انطػػػخٗٔميػػخزا عبػػج العطػػيع خػػػاف قخيػػب: دسػػتػر زبػػاف فارسػػى، ص - انطػػخ ،ٛٔص

 ٓ ٓٗركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/ 
ه ويرش بھردينان شرھ يزد )فا سرى بررمۀ ڎه نرراڇوا :و پدكتر / كترايون مرزدا -انظر   -211

 ٓ ٖٔٔص اكؿ، جمج ،(بامثاؿ ىسخاه  ويشڎ
اإلدارة العامػػػػػػػػة لمسعجسػػػػػػػػات كإحيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػخاث: السعجػػػػػػػػع  - مجسػػػػػػػػع المغػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػة -214

 ٓ ٖ٘ٚالػسيط،ص
، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فػخ - انطخ -240  - ، انطػخٖٕٛٔمتػسػط دىخػجا، جمػج دـك

 - ، انطػػخٜٗٔرسػػى، صپادكتػػخ/ دمحم جػػػاد مذػػكػر: دسػػتػر نامػػو در صػػخؼ كنحػػػ زبػػاف 
احسػػج احسػػجى: بحثػػى در  - ، انطػػخٙ٘ٔ، صنتيک(عمػػى دمحم حػػق شػػشاس: آكاششاسػػى )فػػػ

الذػػػعخا": "ممک دمحم تقػػػى بيػػػار  - ، انطػػػخٕٔدسػػػتػر زبػػػاف فارسػػػى بػػػا صػػػخؼ كنحػػػػ، ص 
جػػػبلؿ الػػػجيغ  - ، انطػػػخٕٕٔص ششاسػػػى يػػػا تػػػاريخ تصػػػػر نثػػػخ فارسػػػى، جمػػػج اكؿ،سبک 

 ،ٗ٘ص ش،ٓىٜٖٛٔ سػػاؿ تيػػخاف، اكؿ، پچاىسػػايى: فشػػػف ببلغػػت كصػػشاعات ادبػػى، 
ش، ٓىٜٖٖٔ، تيػػػػػخاف، سػػػػػاؿ ٖٛلغتشامػػػػػو، جمػػػػػج ىنگ عمػػػػػى اكبػػػػػخ دىخػػػػػجا: فػػػػػخ - انطػػػػػخ
   ٓ ٕ٘ى(، صژدكتخ/ محدغ ابػ القاسسى : ريذو ششاسى )اتيسػلػ - ، انطخٖٜٖص
   ٓ ٗٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ ۀعسياكش كدخائى: مجسػ -241
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -242

دكتخ  - ، انطخٖٖٔغ، صسخ ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٛٓ٘يكع، ص
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ه ڇ، ف يدون نوزاد : وا70 - 61مشكوة الدينى: توصيؾ وآموزش زبان فا سى، ميػجى 

 0 633، ص ده(ڎستوھش )پڇ ڎېلڍیو  د  لھجه اصيل و دلنشين پھلھا  اوستائى و 
 د/ فخىاد عديد محى الجيغ: التصػر الرػػتى كأثػخه فػى تصػػر الجاللػة)بحث - انطخ -243

ريػػػع فخحػػػاف عػػػدة السعايصػػػة: أثػػػخ الطػػػػاىخ الرػػػتية فػػػى الترػػػغيخ فػػػى  - مشذػػػر(، انطػػػخ
سػػػيبػيو )بحػػػث مشذػػػػر(، السجمػػػة العمسيػػػة بجامعػػػة السمػػػظ ؼيرػػػل )العمػػػـػ اإلندػػػانية  كتػػػاب

 - ىٖٓٗٔردنيػػػػػػة الياشػػػػػػسية،السجمج العاشػػػػػػخ،العجد الثػػػػػػانى، سػػػػػػشة ألالسسمكػػػػػػة ا كاإلداريػػػػػػة(،
   ٓ ٖٗٔ، صsite:www.google.com ـ،ٜٕٓٓ
  ٓ ٗ٘جبلؿ الجيغ ىسايى: فشػف ببلغت كصشاعات ادبى، ص - انطخ -244
  ٓ ٖٜٖ، صٖٛلغتشامو، جمج ىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -245
 ٓ ٖٜٖص نفذ الجدء،السخجع الدابق:  - انطخ -246
  0 11ه ھا  مقلوب ع بى: صڇدكت  صادا كيا: مقاله/ وا -انظ   -247

 ٓ ٗ٘ جبلؿ الجيغ ىسايى: فشػف ببلغت كصشاعات ادبى، ص - انطخ -241
  ٓ ٖٜٖ، صٖٛلغتشامو، جمج ىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -244
، ٕٔاحسػػج احسػػجى: بحثػػى در دسػػتػر زبػػاف فارسػػى بػػا صػػخؼ كنحػػػ، ص - انطػػخ -300
جرالل الردين  -، انظر  11ه ھرا  مقلروب ع برى: صڇمقاله/ وا :دكت  صادا كيا - انطخ

ىنگ عمػػػى اكبػػػخ دىخػػػجا: فػػػخ - ، انطػػػخٗ٘ص ببلغػػػت كصػػػشاعات ادبػػػى، فنرررون :ھمرررايى
  ٓ ٖٜٖ، صٖٛلغتشامو، جمج 

رسػػػى، پادكتػػػخ/ دمحم جػػػػاد مذػػػكػر: دسػػػتػر نامػػػو در صػػػخؼ كنحػػػػ زبػػػاف  - انطػػػخ -301
  .ٕٔص احسج احسجى: بحثى در دستػر زباف فارسى با صخؼ كنحػ، - ، انطخٙٗٔص
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -302

 0 302ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  414يكم، ص

ششاسػػى يػػا تػػاريخ تصػػػر نثػػخ فارسػػى، سبک الذػػعخا": "ممک دمحم تقػػى بيػػار  - انطػػخ -303
  ٓ ٖٕٕجمج اكؿ، ص

ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -304
  0 157ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  254، صاول

  :ف يدون نوزاد -انظ   ،331، 501 ص نفس الجز ، : ينالسابق ينانظ  الم جع -305
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 ،(ردهگست كىػػػػػرپژ) ڎېلڍی دلشذػػػػػيغ ك اصػػػػػيل ليجػػػػػو در و پھل ك اكسػػػػػتائى ه ھرررررا ڇوا
 - ٛٙميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػػزش زبػاف فارسػى، ص /دكتخ - انطخ ،ٖٖٙص
ٚٓ ٓ 
رسػػػى، پانامػػػو در صػػػخؼ كنحػػػػ زبػػػاف  دكتػػػخ/ دمحم جػػػػاد مذػػػكػر: دسػػػتػر - انطػػػخ -306
 ٓ ٗ٘جبلؿ الجيغ ىسايى: فشػف ببلغت كصشاعات ادبى، ص - انطخ ،ٙٗٔص
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: ف  -انظ   -307

 0 166ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  1464سوم، ص
 ٖٙٛٓ ،ٜ٘ٗٔص نفذ الجدء،: يغالدابق يغالسخجع - انطخ -301
ششاسػػى يػػا تػػاريخ تصػػػر نثػػخ فارسػػى، سبک الذػػعخا": "ممک دمحم تقػػى بيػػار  - انطػػخ -304

  0 11ه ھا  مقلوب ع بى: صڇدكت  صادا كيا: مقاله/ وا -، انظ  223صجمج اكؿ، 
، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فػخ - انطخ -ٖٓٔ  - ، انطػخٖٕٛٔمتػسػط دىخػجا، جمػج دـك

دمحم بػػػغ عسػػػخ الخادكيػػػانى: تخجسػػػاف الببلغػػػة، تخجسػػػة د/ دمحم نػػػػر الػػػجيغ عبػػػج السػػػشعع، دار 
 ٓ ٔٙـ، صٜٚٛٔلقاىخة، سشة ا - الثقافة
 ٓ ٙٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -311
 ٓ ٓٙدمحم بغ عسخ الخادكيانى: تخجساف الببلغة، ص - انطخ -312
 - ، انطػػػخٕٙٔميػػػخزا عبػػػج العطػػػيع خػػػاف قخيػػػب: دسػػػتػر زبػػػاف فارسػػػى، ص - انطػػخ -313

 - ، انطػػخٖٗٔرسػػى، صپادكتػػخ/ دمحم جػػػاد مذػػكػر: دسػػتػر نامػػو در صػػخؼ كنحػػػ زبػػاف 
ز نگيميػخا - ، انطػخٕٓاحسج احسجى: بحثى در دستػر زبػاف فارسػى بػا صػخؼ كنحػػ، ص

، ٕٔٙ، ص شٓىٖٖٚٔ اول، تھ ان، سالچاپ ، نػبيار: دستػر كاربخدى زباف فارسػى
صػػػبلح الػػػجيغ سػػػعيج  - ، انطػػػخٜٙعباسػػػعمى مػلػػػػى: دسػػػتػر زبػػػاف فارسػػػى، ص - انطػػػخ

الجسمػة( )رسػالة  - الكمسػة - حديغ: التغيخات الرػتية فى التخكيب المغػى العخبػي )السقصػع
 تيػخاف، ـ،پنج ۀنػػزدىع، شػسار لغتشامػو، جمػجىنگ عمػى اكبػخ دىخػجا: فػخ - (، انطخدكتػراه 
دمحم حدػػػيغ دمحمى: ببلغػػػػت معػػػانى، بيػػػاف كبػػػػجيع،  - انطػػػخ ،ٛٓٗص ش،ٓىٖٖٛٔ سػػػاؿ
، پچا ميػػػجى مذػػػكػة الػػػجيشى:  /دكتػػػخ - ، انطػػػخٓٛٔص ش،ٓىٜٖٓٔ سػػػاؿ تيػػػخاف، دـك

أ/ ربػػػػيح عسػػػػار: بشيػػػػة الكمسػػػػة العخبيػػػػة  - ،انطػػػػخٛٙتػصػػػػيف كآمػػػػػزش زبػػػػاف فارسػػػػى، ص
كالقػػػػانيغ الرػػػػتية )بحػػػث مشذػػػػر(، مجمػػػة العمػػػـػ اإلندػػػانية، العػػػجد الحػػػادى عذػػػخ، كميػػػة 

بدػػػػػػػػػػػػػػػػػكخة،  - جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة دمحم خيزػػػػػػػػػػػػػػػػػخ - اآلداب كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ اإلندػػػػػػػػػػػػػػػػػانية كاالجتساعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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site:www.google.comدكتػػػخ/ محسػػػػد فزػػػيمت: معشاششاسػػػى كمعػػػانى در  - ، انطػػػخ
ندػجاـ الرػػتى فػى البشيػة المغػيػة الفجكى دمحم حداف: أثخ ا - ، انطخٕٚصزباف كادبيات،

  ٓ ٙٓٔ(، صدكتػراه فى القخآف الكخيع )رسالة 
، ٖٖ - ٕٖركيػػد ناتػػل خػػانمخى: دسػػتػر تػػاريخى زبػػاف فارسػػى، صپدكتػػخ/  - انطػػخ -314
 - ، انطػػػخٛٙميػػجى مذػػكػة الػػجيشى: تػصػػيف كآمػػػزش زبػػاف فارسػػى، ص /دكتػػخ - انطػػخ

ميػػخزا عبػػج العطػػيع خػػاف قخيػػب:  - ، انطػػخٜٙعباسػػعمى مػلػػػى: دسػػتػر زبػػاف فارسػػى، ص
دكتخ/ دمحم جػاد مذكػر: دسػتػر نامػو در  - ، انطخٕٛٔ - ٕٚٔدستػر زباف فارسى، ص

 لغتشامػػو، جمػػجىنگ عمػػى اكبػػخ دىخػػجا: فػػخ - ، انطػػخٖٗٔرسػػى، صپاصػػخؼ كنحػػػ زبػػاف 
  ٓ ٓٔٗنػزدىع، ص

 ٓ ٙٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -315
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: ف  -انظ   -316

 0 40ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  1774سوم، ص
 ٕٖٔٓ ص  - ٕٚٔجمج اكؿ، ص السخجعيغ الدابقيغ:  - انطخ -317
/ صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -311  ٓ ٛٗٙ، صٔ٘ٓٔ: جمج دـك
،ايچ: جمج يغالدابق يغالسخجع - انطخ -314   ٓ ٕٕٖٔص ،ٜٜٕٕص ـر
  ٓ ٛٓٗلغتشامو، جمج نػزدىع، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -320
 - ٓٚ-ٜٙتػصيف كآمػػزش زبػاف فارسػى، ص:ميجى مذكػة الجيشى /دكتخ - انطخ -321
ٚٔ ٓ 
 ٓ ٔٗركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -322
 ٓ ٕٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -323
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -324

  0 145 - 162ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  261اول، ص

، ىنگ عمػػػػػػػػػػػػى اكبػػػػػػػػػػػػخ دىخػػػػػػػػػػػػجا: فػػػػػػػػػػػػخ - انطػػػػػػػػػػػػخ -325  متػسػػػػػػػػػػػػط دىخػػػػػػػػػػػػجا، جمػػػػػػػػػػػػج دـك
  0 441ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -انظ   ،ٖٖٕٚ - ٖٕٔٚص

بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -326
، ص  ٓ ٓٛٚدـك
 ٓ ٜٕركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -327
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بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -321
، ص  ٓ ٚٚ٘خغ، صس ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٜٗٔدـك
/ صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -324  ٓ ٜٗٛ، صٕٔٗٔ: جمج سـػ
/ صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -330   ٓ ٕٓٚ، صٜٚٔٔ: جمج دـك
 ٓ ٕٙٔميخزا عبج العطيع خاف قخيب: دستػر زباف فارسى، ص - انطخ -331
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -332

 0 447ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  710دوم، ص

، ٜٙدكتػػػخ/ ميػػػجى مذػػػكػة الػػػجيشى: تػصػػػيف كآمػػػػزش زبػػػاف فارسػػػى، ص - انطػػػخ -333
 ٓ ٚٔاحسج احسجى: بحثى در دستػر زباف فارسى با صخؼ كنحػ، ص - انطخ
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -334

 0 501ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  715دوم، ص

/ ص  - خانطػػ -335 دكتػػػخ/ محدػػػغ  - ، انطػػخٜٜٗ، ٕٛٚالسػػػخجعيغ الدػػابقيغ: جمػػػج دـك
 ٓ ٕٗى(، صژابػ القاسسى: ريذو ششاسى )اتيسػلػ

ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -336
 0 415ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  747دوم، ص

/ صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -337   ٓ ٓٓ٘،ٗٛٚ: جمج دـك
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -331

، ص  ٓ ٜٓ٘ص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٜٛٚدـك
/ صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -334  ٓ ٗٓ٘، صٛٛٚ: جمج دـك
 ٜٓٗٓ لغتشامو، جمج نػزدىع، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -340
دمحم حديغ بغ خمف تبخيدى  - الرفحة، انطخنفذ الجدء ك السخجع الدابق:  - انطخ -341

 0 242ڌ ب ھان قاط ، جلد اول، صھنمتخلص بب ھان: ف 
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -342

 -، انظر  161ڌ  وز سرخن، صھندكتر / حسرن انرو  : فر  -، انظر  1441سوم، ص

 - ، انطػخٖٗٔمذػكػر: دسػتػر نامػو در صػخؼ كنحػػ زبػاف فارسػى، صدمحم جرواد دكت / 
ز نػبيػػار: نگيميػػخا - ، انطػػخٜٓٗلغتشامػػو، جمػػج نػػػزدىع، صىنگ دىخػػجا: فػػخ عمػػى اكبػػخ

  ٓ ٕٔٙدستػر كاربخدى زباف فارسى، ص
  ٓ ٕٗركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -343
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بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -344
، ص  .ٗٓ٘ٔمتػسط دىخجا، جمج اكؿ، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - ، انطخٖٖٜدـك
  ٓ ٜٓٗلغتشامو، جمج نػزدىع، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -345
  ٓ ٕٗركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -346
 ٓالسرجر الدابق: نفذ الرفحة - انطخ -347
 - ،انطػػخٕٛركيػد ناتػل خػانمخى: دسػتػر تػاريخى زبػاف فارسػى، صپدكتػخ/  - انطػخ -341

 ٓ ٜٙدكتخ/ ميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص
،  ڌ ب ھرران قرراط ھندمحم حسررين بررن خلررؾ تب يررز  مررتخلص بب ھرران: فرر  -انظرر   -344
  0 15  - 14صڌ  وز سخن، ھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  30، ص32جلد

 - ، انطػػػخٕٙٔميػػػخزا عبػػج العطػػػيع خػػاف قخيػػػب: دسػػتػر زبػػػاف فارسػػى، ص - انطػػخ -350
دكتػخ/ دمحم جػػاد مذػكػر: دسػتػر  - ، انطػخٜٙعباسعمى مػلػى: دستػر زباف فارسى، ص

  ٓ ٖٗٔارسى، صپنامو در صخؼ كنحػ زباف 
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -351

 0 10ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  17اول، ص
علررى اكبرر   -، انظرر  24ڌ  وز سررخن، صھندكت /حسررن انررو  : فرر  -انظرر   -352

  0 63متوسط دھخدا، جلد اول، صھنڌ دھخدا: ف 

/ صٓٗٓٔ - ٖٓٓٔ: صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -353   .ٖٕٚٗ - ٜٖٕٛ، جمج دـك
/ ٓٗٓٔ - ٖٓٓٔ: صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -354  ٓ ٜٖٕٛ - ٕٔٚٗ، جمج دـك
/ ٕٔٚٔ: صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -355  ٓ ٖٖ٘ٓ - ٖٖٚٓ، جمج دـك
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -356

 0 722ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  1214دوم، ص

بخىػػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -357
، ص  ٓ ٕٔٙز نػبيار: دستػر كاربخدى زباف فارسى، صنگيميخا - ، انطخٙٓٚدـك
 ٓ ٖٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ ۀعسياكش كدخائى: مجسػ -351
، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فػخ - انطخ -354  - ، انطػخٜٕٗٔمتػسػط دىخػجا، جمػج دـك
ڌ ب ھررران قررراط ، جلرررد دوم، ھنحسرررين برررن خلرررؾ تب يرررز  مرررتخلص بب ھررران: فررر دمحم 

 0 1017ص
 - ، انطػػػخٜٓٗلغتشامػػػو، جمػػػج نػػػػزدىع، ص ىنگ عمػػػى اكبػػػخ دىخػػػجا: فػػػخ - انطػػػخ -360
 ٓ ٕٛركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/ 
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 ويررز پدكترر /  -، انظرر  24ڌ  وز سررخن، صھندكت /حسررن انررو  : فرر  -انظر   -361
 0 21ناتل خانل  : دستو  تا يخى زبان فا سى، ص

ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -362
 - 1017ڌ  وز سرررخن، صھن  : فررر دكتررر / حسرررن انرررو -،انظررر  1451 م، صچھا

1207. 

/ ص - انطخ -363  ٓ ٓٗٓٔ، ٚٙٛٔالسخجعيغ الدابقيغ: جمج سـػ
 ٓ ٕٛركيد ناتل خانمخى: دستػر تاريخى زباف فارسى، صپدكتخ/  - انطخ -364
ميخزا  - ، انطخٓٔٗلغتشامو، جمج نػزدىع، ص ىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -365

دكتػػخ/ دمحم جػػػاد مذػػكػر:  - ، انطػػخٖعبػػج العطػػيع خػػاف قخيػػب: دسػػتػر زبػػاف فارسػػى، ص
  ٓ ٖٗٔدستػر نامو در صخؼ كنحػ زباف فارسى، ص

ارسػػػى، پدكتػػػخ/ دمحم جػػػػاد مذػػػكػر: دسػػػتػر نامػػػو در صػػػخؼ كنحػػػػ زبػػػاف  - انطػػػخ -366
 - ، انطػػخٜٓٗلغتشامػػو، جمػج نػػزدىع، ص ىنگ عمػى اكبػػخ دىخػجا: فػخ - ، انطػخٖٗٔص
 ٓ ٕٔٙز نػبيار: دستػر كاربخدى زباف فارسى، صنگيميخا
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: ف  -انظ   -367
 0 1212ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  2203 م، صچھا

 ٓ ٕٙٙ، ٓٗٗ: جمج اكؿ/ صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -361
 ٓ ٜٙدكتخ/ ميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص - انطخ -364
  ٓ ٜٓٗلغتشامو، جمج نػزدىع، صىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -370
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -371

  0 516ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  114دوم، ص

/ صيغالدابق يغالسخجع - انطخ -372  ٓ ٖٓٗ،ٔٚٙ: جمج دـك
 ـ،ٕٓٓٓسػػشة  القػاىخة، - عمػع المغػة، نيزػػة مرػخ:عمػى عبػج الػاحػػج كافػى - انطػخ -373
 ٓ ٕٖٓص
  ٓ ٜٓٔص آفتاب، ىػاى تا آكا از اشعار؛ عۀمجموسياكش كدخائى:  -374
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -375

  ٓ ٕ٘ٚص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٔ٘ٗاكؿ، ص
  ٓ ٘ٛٔ، ٕٔٓالسخجعيغ الدابقيغ: جمج اكؿ/ ص - انطخ -376
/ ص - انطخ -377  ٓ ٕ٘٘، ٕٛٛالسخجعيغ الدابقيغ: جمج دـك
/ ص - انطخ -371  ٓ ٜٚ٘، ٜ٘ٗالسخجعيغ الدابقيغ: جمج دـك
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 ٓ ٖٚٓٔ ،ٖٜٔٔص/ ـرايچالسخجعيغ الدابقيغ: جمج  - انطخ -374
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: ف  -انظ   -310

  0 145ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  237اول، ص

/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -311   ٓ ٜ٘ٙ، ٖٚٙٔ: جمج سـػ
 ٓ ٕٕٔ، ٖ٘ٙ: جمج اكؿ/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -312
/ : يغالدابق يغجعخ الس - انطخ -313  ٓ ٜٔٗ، ٔٗٙجمج دـك
  ٓ ٛٛٓٔ ،ٜٔٙٔ/  مچھا: جمج يغالدابق يغالسخجع - انطخ -314
 ٓ ٕٖ، ٔٚ: جمج اكؿ/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -315
  ٓ ٕٗٙ، ٖٙٗ: جمج اكؿ/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -316
 ٓ ٜٖ٘ٔ ،ٜٕٓٗ/  مچھا: جمج يغالدابق يغالسخجع - انطخ -317
 ٓ ٓ٘ٔ، ٕٚٓٔ - ٕٕٗ: جمج اكؿ/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -311
 ٓ ٖٚ٘، ٗٗ٘: جمج اكؿ/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -314
  ٓ ٗٔ، ٖٔ: جمج اكؿ/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -340
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -341  ٓ ٕٚٗ، ٔٚ٘: جمج دـك
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -342  ٓ ٙٔٙ، ٜٗٚ: جمج دـك
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -343  ٓ ٖٚٚ، ٕٖٚٔ: جمج سـػ
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -344

  ٓ ٖٕٔص اول،
دكترر / حسررن انررو  :  -، انظرر  1147الم جرر  السررابق، جلررد سرروم، ص -انظرر   -345

 ٓ ٖٖٓٔص سخغ، ڌ  وزھنف 
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -346  ٓ ٖٔٚ، ٙ٘٘: جمج دـك
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -347   ٓ ٘ٓٗ، ٔٔٙ: جمج دـك
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -341  ٓ ٕٛٙ، ٓٓٔ: جمج دـك
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -344  ٓ ٖٙٙ، ٔ٘٘: جمج دـك
 ٓ ٕٛٛٔ ،ٕٕٕٙ/  مچھا: جمج يغالدابق يغالسخجع - انطخ -400
 - ، انطػخٕٗركيد ناتل خانمخى: دسػتػر تػاريخى زبػاف فارسػى، صپدكتخ/  - انطخ -401
 0 1030ڌ  وز سخن، صھنحسن انو  : ف دكتخ/ 
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: ف  -انظ   -402

 0 344ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  545دوم، ص
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -403  ٓ ٜ٘ٚ، ٜٕٔٔ: جمج سـػ
 ٓ ٖٖ٘ٔ ،ٖٖٕٚ/   مچھا: جمج يغالدابق يغالسخجع - انطخ -404
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 ٓ ٜٚٔ، ٖٛٓ: جمج اكؿ/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -405
/ يغالدابق يغالسخجع - انطخ -406  ٓ ٕٗٙ، ٖٛٓٔ: جمج دـك
 ميػػػجى/ دكتػػػخ - انطػػػخ ،ٕٕٚٔ،ٕٚٙٔ/ مچھا: جمػػػج يغالدػػػابق يغالسػػػخجع - انطػػػخ -407
 ٓ ٜٙص فارسى، زباف كآمػزش تػصيف: الجيشى مذكػة
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -401
 0 1342ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  2367 م ، صچھا

 ٓ ٔٗٔ، ٕٕ٘: جمج اكؿ/ يغالدابق يغالسخجع -انطخ  -404
 ٓ ٜٓٗلغتشامو، جمج نػزدىع، ص ىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -410
  ٓ ٖٕ - ٕٕى(، صژدكتخ/ محدغ ابػ القاسسى: ريذو ششاسى )اتيسػلػ - انطخ -411
 ٜٓٗٓ لغتشامو، جمج نػزدىع، ص ىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -412
  ٓالسخجع الدابق: نفذ الرفحة  - انطخ -413
 ٓ ٚٚ٘ص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - انطخ -414
  ٓ ٛٛدكتخ/ ميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص - انطخ -415
 ٓ ٜٓٗلغتشامو، جمج نػزدىع، ص ىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -416
  ٓ ٛٛدكتخ/ ميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص - انطخ -417
 ٓ ٜٓٗلغتشامو، جمج نػزدىع، ص ىنگ عمى اكبخ دىخجا: فخ - انطخ -411
 ٓ ٛٙدكتخ/ ميجى مذكػة الجيشى: تػصيف كآمػزش زباف فارسى، ص - انطخ -414
  ٓ ٓٚ، صالسخجع الدابق - انطخ -420
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھنان: ف دمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھ -انظ   -421
 -ظ ، ان1114ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  2036، ص مچھا

 ٓ ٕٔى(، ص ژابػ القاسسى: ريذو ششاسى )اتيسػلػدكت / محسن 
ڌ ب ھران قراط ، جلرد ھندمحم حسين بن خلؾ تب يز  متخلص بب ھان: فر  -انظ   -422

 0 20ڌ  وز سخن، صھندكت / حسن انو  : ف  -، انظ  46اول، ص

  ٓ ٚٔٚ، ٜٓٔٔص - : جمج/ دـكيغالدابق يغالسخجع - انطخ -423
  ٓ ٕٓٚ، ٘ٗٗص - : جمج/ اكؿيغالدابق يغالسخجع - انطخ -424
 - انطػخ ،ٖٕى(، صژدكتخ/ محدغ ابػ القاسػسى: ريذػو ششاسػى )اتيسػلػػ - انطخ -425

 ٓ ٙٓٔص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى: 
بخىػاف قػػاشع، جمػػج  ڌھنفرر دمحم حدػػيغ بػغ خمػػف تبخيػدى مػػتخمز ببخىػػاف:  - انطػخ -426

 ٓ ٖٖٛص سخغ، ركز ڌھنف دكتخ/ حدغ انػرى:  - ، انطخٗٔ٘اكؿ، ص
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 السرادر والسراجع
 أواًل: السرادر والسراجع العربية : 

 الكتب : -أ 
، دار ٔأحسج الحسبلكى: شحا العخؼ فى فغ الرخؼ، مخاجعة كشخح حجخ عاصى،   -1

  ٓـٜٜٜٔالفكخ العخبي، سشة 
 ،العخبيػػػػػػة التحػػػػػػػالت الرػػػػػػػتية فػػػػػػى بشيػػػػػػة الكمسػػػػػػات:دكتػػػػػػػر()أحسػػػػػػج الرػػػػػػغيخ -2

site.www.google.com  ٓ 
 نجبلء دمحم عسخاف )دكتػر(:  - زيغ كامل الخػيدكى )دكتػر(  -3

  ٓـٕٚٓٓاإلسكشجرية، سشة  - مختارات صػتية، دار السعخفة الجامعية -       
 ٓـٕٚٓٓاإلسكشجرية، سشة  - مختارات لدانية، دار السعخفة الجامعية -       

، القػػػاىخة، سػػػشة ٔسػػػعج حدػػػشى دمحم: التفدػػػيخ السبدػػػط الكامػػػل،   - شػػػو عبػػػج الػػػخءكؼ -4
  ٓـٕٕٔٓ - ىٖٖٗٔ

 ،القػػػػػػػػػػػاىخة، ٗ  العخبيػػػػػػػػػػػة خرائرػػػػػػػػػػػيا كسػػػػػػػػػػػساتيا،:دكتػػػػػػػػػػػػر()عبػػػػػػػػػػػج الغفػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػبلؿ -5
  ٓـٜٜ٘ٔ - شٓى٘ٔٗٔسشة 
اإلسػػكشجرية،  -، دار السعخفػػة الجامعيػػة ٕالتصبيػػق الرػػخفى،  :دكتػػػر()عبػػجه الخاجحػػى -6

 ٓبجكف تاريخ
 ، القػػػػػػػاىخة، ٙ  عصيػػػػػػػة قابػػػػػػػل نرػػػػػػػخ )دكتػػػػػػػػر(: غايػػػػػػػة السخيػػػػػػػج فػػػػػػػى عمػػػػػػػع التجػيػػػػػػػج، -7

  ٓـ ٕٓٓٓ -  ىٕٓٗٔسشة 
 ٓـٕٓٓٓالقاىخة، سشة  - نيزة مرخ عمع المغة،:عمى عبج الػاحج كافى )دكتػر( -1
)دكتػر(: فى األصػات المغػية دراسة فى أصػات السج العخبية، غالب فاضل السصمبى  -4

 ٓ site.www.google.com ،ـٜٗٛٔبغجاد، سشة  - دار الحخية لمصباعة
فػػػزى حدػػغ الذػػايب )دكتػػػر(: أثػػخ القػػػانيغ الرػػػتية فػػى بشػػاء الكمسػػة العخبيػػة، عػػالع  -10

  ٓـٕٗٓٓاالردف، سشة  -الكتب الحجيث 
 - مغػػػة، تخجسػػػة كتعميػػػق د/ أحسػػػج مختػػػار عسخ،عػػػالع الكتػػػبى: أسػػػذ عمػػػع الپامػػػاريػ -11

  ٓـٖٜٛٔالقاىخة، سشة 
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دمحم بغ عسخ الخادكيانى: تخجساف الببلغة، تخجسة د/ دمحم نػر الػجيغ عبػج السػشعع، دار  -12
  ٓـٜٚٛٔالقاىخة، سشة  - الثقافة
مػسػػػػػعة الجراسػػػػات ،الرػػػػت المغػػػػػى فػػػػى القخآف:دكتػػػػػر()دمحم حدػػػيغ عمػػػػى الرػػػػغيخ -13

  ٓ  site.www.google.com،لبشاف - بيخكت - دار السؤرخ العخبى - القخآنية
نػػػػػػر اليػػػػػجى لػشػػػػػغ )دكتػػػػػػر(: مباحػػػػػث فػػػػػى عمػػػػػع المغػػػػػة كمشػػػػػاىج البحػػػػػث المغػػػػػػى،  -14

  ٓـ ٕٓٓٓاإلسكشجرية، سشة 
 : األبحاث والرسائل العمسية -ب 
يع دمحم البػػػػب )دكتػػػػػر(: الطػػػػػاىخ الرػػػػػتية عشػػػػج سػػػػيبػيو )بحػػػػث  -1 مشذػػػػػر(، مجمػػػػة إبػػػػخـا

 شٓىٜٖٛٔ(، صػيف سػشة ٕمحكسة، العجد ) - دراسات فى المغة العخبية كآدابيا، فرمية
   ٓ  site.www.google.comـ،ٕٓٔٓ -
كمية ،مشذػػر( د(: التغيػخات الرػػتية الرػخؼية )بحػثٓـٓأسيل عبج الحديغ حسيجى )أ -2

   ٓ  site.www.google.comـ،ٕ٘ٔٓ جامعة بابل، سشة - التخبية لمعمـػ اإلندانية
يع عثسػػاف: القزػػايا الرػػػتية كالجالليػػة فػػى كتػػاب السحتدػػب البػػغ  -3 انترػػار عثسػػاف إبػػخـا

(، جامعػػػة أـ دكتػػػػراه  جشى"دراسػػػة كصػػػؽية تحميميػػػة فػػػى ضػػػػء عمػػػع المغػػػة الحػػػجيث" )رسػػػالة
 كمية المغة العخبية قدع الجراسات الشحػية كالمغػية، - درماف اإلسبلمية كمية الجراسات العميا

 ٓ  site.www.google.comـ،ٕٓٔٓ - ىٖٔٗٔسشة 
بػػػجر الػػػجيغ قاسػػػع الخفػػػاعى: الرػػػػتيات عشػػػج ابػػػغ جشػػػى )بحػػػث مشذػػػػر(، مجمػػػة التػػػخاث  -4

، ٙٔ - ٘ٔدمذػػق، العػػػجداف  - مجمػػة فرػػػمية ترػػجر عػػػغ إتحػػاد الكتػػاب العػػػخب - العخبػػي
  ٓـٜٗٛٔ -  ىٗٓٗٔالدشة الخابعة، سشة 

ت ) بيػػػاف عمػػػى يػسػػػف العسػػػخى: السساثمػػػة الرػػػػتية فػػػى قخاءتػػػى أبػػػى عسػػػخك بػػػغ العػػػبل -5
)دراسػػػة فػػػى السدػػػتػييغ (ـٗٓٛ - ىٜٛٔت )كعمػػػى بػػػغ حسػػػدة الكدػػػائى  (ـٓٚٚ - ىٗ٘ٔ

   ٓ  site.www.google.com،الرػتى كالجاللى( )رسالة ماجدتيخ(
( فػػى معػػانى ىٕٚٓالبحػػث الرػػػتى عشػػج الفػػخاء )حسػػػد بػػغ دمحم بػػغ عبػػج هللا الخمحػػى:  -6

الجامعػػػػػػػػػػة االردنيػػػػػػػػػػة، سػػػػػػػػػػشة  - كميػػػػػػػػػػة الجراسػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػا،(ماجدػػػػػػػػػػتيخالقػػػػػػػػػػخآف )رسػػػػػػػػػػالة 
   ٓ  site.www.google.com،ـٕٗٓٓ
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خالػػج حدػػيغ أبػػػ عسذػػو )دكتػػػر(: تعػػالق السدػػتػى الرػػخفى بسدػػتػيات المغػػة األخػػخى  -7
لمشػاشقيغ بغيخىػا )بحػث مشذػػر(، السػؤتسخ الػجكلى فى تبياف الجاللة فى تعميع العخبيػة ه كدكر 

   ٓ  site.www.google.comـ، ٕٗٔٓاإلمارات،سشة - دبى - لمغة العخبية
عبج هللا أحسج عبج هللا )دكتػػر(: التبػادالت الرػػتية  - (أستاذ دكتػردككػرى ماسيخى ) -1

فػػى سػػػرة الفاتحػػة )مشػػاىج كتصبيقػػات( )بحػػث مشذػػػر(، مجمػػة مجسػػع، العػػجد الدػػابع، سػػشة 
   ٓ  site.www.google.comـ، ٖٕٔٓ

 ربػػػػيح عسػػػػار: بشيػػػػة الكمسػػػػة العخبيػػػػة كالقػػػػػانيغ الرػػػػػتية )بحػػػػث مشذػػػػػر(، جامعػػػػة دمحم  -4
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػـػ اإلندػػػػػػػػػػػػػػػػانية، العػػػػػػػػػػػػػػػػجد الحػػػػػػػػػػػػػػػػادى عذػػػػػػػػػػػػػػػػخ،مجمػػػػػػػػػػػػػػػػة ال بدػػػػػػػػػػػػػػػػكخة، - خيزػػػػػػػػػػػػػػػػخ

site.www.google.com.   
ريػػع فخحػػاف عػػػدة السعايصػػة: أثػػخ الطػػػاىخ الرػػػتية فػػى الترػػغيخ فػػى كتػػاب سػػيبػيو  -10

)بحث مشذػر(، السجمة العمسية بجامعة السمظ ؼيرل )العمـػ اإلندانية كاإلداريػة(، السسمكػة 
 - ىٖٓٗٔالثػػػػػػػػػػػػػػػػانى، سػػػػػػػػػػػػػػػػػشة ردنيػػػػػػػػػػػػػػػػة الياشػػػػػػػػػػػػػػػػسية، السجمػػػػػػػػػػػػػػػػج العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػخ، العػػػػػػػػػػػػػػػػجد ألا

   ٓ  site.www.google.comـ،ٜٕٓٓ
صػػػػػػػبلح الػػػػػػػجيغ سػػػػػػػعيج حدػػػػػػػيغ: التغيػػػػػػػخات الرػػػػػػػػتية  - سػػػػػػػامى عػػػػػػػػض )دكتػػػػػػػػر( -11

بحػػػث مشذػػػػر(، مجمػػػة جامعػػػة تذػػػخيغ لمبحػػػػث كالجراسػػػات )السفيػػػـػ كالسرػػػصمح()كقػانيشيػػػا
، سػػػػػػػػػػػػػشة ٔ، العػػػػػػػػػػػػػجد ٖٔسمدػػػػػػػػػػػػػمة اآلداب كالعمػػػػػػػػػػػػػـػ اإلندػػػػػػػػػػػػػانية، السجمػػػػػػػػػػػػػج  - العمسيػػػػػػػػػػػػػة
   ٓ  site.www.google.com،ـٜٕٓٓ
سػػػسيخة بػػػغ مػسػػػى: مبلمػػػح الرػػػػتيات التخكيبيػػػة عشػػػج ابػػػغ جشػػػى مػػػغ خػػػبلؿ كتبػػػو:  -12

الخرػػػائز كسػػػخ صػػػشاعة اإلعػػػخاب كالسشرػػػف )رسػػػالة ماجدػػػتيخ(، الجسيػريػػػة الجدائخيػػػة 
كميػػػة اآلداب كالمغػػػات قدػػػع المغػػػة  - جامعػػػة قاصػػػجى مخبػػػاح كرقمػػػة - الجيسقخاشيػػػة الذػػػعبية

  ٓ  site.www.google.com،ـٕٕٔٓ - ٕٔٔٓالعخبى، سشة دب ألكا
مقا نة مرن نظرام  -صالح أبو صينى: ق ا ة صوتية ص فية فى بنا  الكلمة الع بية   -13

بنررا  الفعررل )بحررر منشررو (، مجلررة الز قررا  للبحررور والد اسررات، المجلررد السرراب ، العرردد 

 ٓ  site.www.google.comم، 2005األول، سنة 
 - صبلح الجيغ سعيج حديغ: التغيخات الرػتية فى التخكيب المغػػى العخبػى )السقصػع -14

جامعػػػة تذػػػخيغ، كميػػػة  - (، الجسيػريػػػة العخبيػػػة الدػػػػريةدكتػػػػراه الجسمػػػة( )رسػػػالة  - الكمسػػػة
 .site.www.google.comـ،ٜٕٓٓقدع المغة العخبية، سشة  - اآلداب كالعمـػ اإلندانية
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إيساف الذخىاف: مشيج التحميػل السقصعػى لطػاىخة اإلعػبلؿ بػالتعػيس  - صبلح الشاجع -15
 سػػػػػػػػػػػشة جامعػػػػػػػػػػػة الكػيػػػػػػػػػػػت، - )بحػػػػػػػػػػػث مشذػػػػػػػػػػػػر(، مجمػػػػػػػػػػػة السخبيػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػـػ اإلندػػػػػػػػػػػانية

 ٓ  site.www.google.comـ،ٕٕٔٓ
صػػيػاف خزػػػيخ خمػػػف )دكتػػػر(: اإلعػػػبلؿ بػػػيغ التعميمػػيغ الرػػػخفى كالرػػػػتى )بحػػػث  -16

 ٓـٖٕٔٓ، سشة ٗ، العجدٖٛجامعة البرخة، السجمج  - مشذػر(، كمية التخبية اإلندانية
عسػخ عبػج السحدػغ الخداعمػة )دكتػػر(: آليػة التغيػخات  - عبج الكػخيع جػخادات )دكتػػر( -17

الرػػػػػػػػػػػػػتية فػػػػػػػػػػػػى ألفػػػػػػػػػػػػاظ "معجػػػػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػػػيغ" الفارسػػػػػػػػػػػػية السعخبػػػػػػػػػػػػة )بحػػػػػػػػػػػػث مشذػػػػػػػػػػػػػر(، 
site.www.google.com  ٓ 

 كػػاضع: فػػى أسػػذ السػػشيج اصػػيل دمحم - عػػبلء عبػػج األميػػخ شػػييج الدػػشجخى )دكتػػػر( -11
 ٓ  site.www.google.comعخض كتقييع )بحث مشذػر(،  - الرػتى لمبشية العخبية

فػػػائدة دمحم محسػػػػد السذػػػيجانى )دكتػػػػر(: أثػػػخ التساثػػػل الرػػػػتى فػػػى التػػػػازف اإليقػػػاعى  -14
جامعػػػة السػصػػػل كميػػػة التخبيػػػة  - )بحػػػث مشذػػػػر(، مجمػػػة جامعػػػة تكخيػػػت لمعمػػػـػ اإلندػػػانية

، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشة ٙٔ، السجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ٚاألساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية قدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد 
 ٓ  site.www.google.comـ،ٜٕٓٓ
ندجاـ الرػػتى فػى البشيػة المغػيػة فػى القػخآف الكػخيع )رسػالة الأثخ ا :فجكى دمحم حداف -20

قدػػع  ،كميػػة المغػػة العخبيػػة - كميػػة الجراسػػات العميػػا - جامعػػة أـ درمػػاف اإلسػػبلمية ،(دكتػػػراه 
 ٓ site.www.google.com بجكف تاريخ، ،الجراسات الشحػية كالمغػية

 بحػػث) الجاللػػة التصػػػر الرػػػتى كأثػػخه فػػى تصػػػر :)دكتػػػر( فخىػػاد عديػػد محػػى الػػجيغ -21
 site.www.google.com.م،2001 - ىٜٕٗٔسشة  ،٘آداب الخافجيغ، العجد  ،مشذػر(
دمحم عبػػػج هللا أبػػػػ الػػػخب )دكتػػػػر(: اإلبػػػجاؿ الرػػػػتى فػػػى األصػػػػات السدػػػتعمية )بحػػػث  -22

 - ىٖٓٗٔ، سػػشة ٖ، العػػجد ٘ردنيػػة فػػى المغػػة العخبيػػة كآدابيػػا، السجمػػج ألمشذػػػر(، السجمػػة ا
 ٓ  site.www.google.comـ، ٜٕٓٓ
ية مشػػػى الدػػػخ إسػػػساعيل البػػػاقخ: أثػػػخ التغيػػػخات الرػػػػتية فػػػى تحػػػػالت الرػػػيغ الرػػػخؼ -23

)دراسػػة كصػػؽية تحميميػػة فػػى ضػػػء عمػػع المغػػة الحػػجيث مػػغ خػػبلؿ الخبػػع األخيػػخ مػػغ القػػخآف 
كميػػة المغػػة  - كميػػة الجراسػػات العميػػا - (، جامعػػة أـ درمػػاف اإلسػػبلميةدكتػػػراه رسػػالة )الكػػخيع

 - ىٖٖٗٔالدػػػػػػػػػػػػػػػداف، سػػػػػػػػػػػػػػشة  - قدػػػػػػػػػػػػػػع الجراسػػػػػػػػػػػػػػات الشحػيػػػػػػػػػػػػػػة كالمغػيػػػػػػػػػػػػػػة - العخبيػػػػػػػػػػػػػػة
  ٓ  site.www.google.comـ،ٕٕٔٓ
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 - ندػػػجاـ الرػػػػتى كأثخىػػػا فػػػى بشػػػاء الذػػػعخ )دراسػػػة كضيؽيػػػةالنػػػػارة بحػػػخى: نطخيػػػة ا -24
(، كميػػػة اآلداب كالعمػػػـػ دكتػػػػراه تصبيؿيػػػة فػػػى قرػػػيجة "كالسػػػػت اضػػػصخار" لمستشبػػػى )رسػػػالة 

جامعػة  - الجسيػريػة الجدائخيػة الجيسقخاشيػة الذػعبية - قدع المغػة العخبيػة كآدابيػا - اإلندانية
 ٓ  site.www.google.comـ،ٕٓٔٓ - ـٜٕٓٓتشة، سشة با - الحاج لخزخ

ياسخ سخ الختع عبج الحؽيع: الحخكؼ العخبية كتبجالتيا الرػتية كالرخؼية كعبلقتيا  -25
تحميميػػػػة( )رسػػػػالة  - اسػػػػتقخائية - بطػػػػاىختى السساثمػػػػة كالسخالفػػػػة الرػػػػػتية )دراسػػػػة صػػػػػتية

 - ىٕٖٗٔجامعػػػػػػػػػػة أـ درمػػػػػػػػػػاف اإلسػػػػػػػػػػبلمية، سػػػػػػػػػػشة  - (، جسيػريػػػػػػػػػػة الدػػػػػػػػػػػدافدكتػػػػػػػػػػػراه 
 ٓ  site.www.google.comـ،ٕٕٔٓ

 السعاجػ : - ج
، ٗاإلدارة العامة لمسعجسات كإحياء التخاث: السعجع الػسيط،   -مجسع المغة العخبية  -1

  ٓـٕ٘ٓٓ - ىٕٙٗٔالقاىخة، سشة  - مكتبة الذخكؽ الجكلية
 ثانيًا: السرادر والسراجع الفارسية :

 الكتب : -أ 
 دوم،چاپ ابو الحسن نجفى: مبانى زبان شناسى وكا ب د آن د  زبان فا سى،  -1

  ٓش - ىٖٔٚٔ ساؿ تيخاف، - نيمػفخ انتذارات
 - فيػج: آكاششاسى ك كاجذشاسى، تخجسو/ دمحم فائسيک ار - مػافمک اـ كى سى  -2

  ٓشٓىٖٖٚٔ ساؿ تيخاف، اكؿ، پچاجػاد نرختى نيا، 
 ركيد ناتل خانمخى )دكتخ(: پ -3

،  مچھا چاپدستو  تا يخى زبان فا سى، به كوشش دكت  عفت مستشا نيا،  -      
 0ش0ھ1371تھ ان، سال 

 اي ان، سالھنڌ دوم، انتشا ات بنياد ف چاپ دستو  زبان فا سى،  -      
 ٓ شٓىٕٖ٘ٔ

زبان  ۀبار در كبحث سخشخانى - جمدات ۀجعفخ شعار: سخشخانيياى دكميغ دكر -4

 ٓشٓىٖٖ٘ٔ وھن ، آبانماه سالھنڌ  ش وزا ت ف نڎاكل ۀ فا سى، انتشا ات ادا 
 اول، تھ ان، سالچاپ جالل الدين ھمايى: فنون بالؼت وصناعات ادبى،  -5

 ٓشٓىٜٖٛٔ
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وادب  دانذجػياف كىرژپبخاى  - خميل خصيب رىبخ )دكتخ(: دستػر زباف فارسى -6

 - ميتاب اول، انتشا اتچاپ اي ان، ڌ ن بز ڎاونويسنددوستان د  آثا  شاع ان 
 ٓشٓىٖٔٛٔ ساؿ تيخاف،

 سسۀؤم م، چاپ چھااشعا  از آوا تا ھوا  آفتاب، عۀ سياوش كس ايى: مجمو -7
  0ش0ھ1341تھ ان، سال  -ه نڎاانتشا ات 

 ٓشٓىٖٓٚٔ، ساؿ ٘ٔ عباسعمى مػلػى: دستػر زباف فارسى،   -1
 ٓشٓىٖٖٛٔ، تيخاف، ساؿ ٖٓعبج العطيع قخيب: دستػر زباف فارسى،   -4
 -ڎه نش  آسسۀ ؤمھشتم، چاپ ، نتيڇ(على دمحم حق شناس: آوا شناسى )فو -10

 0ش0ھ1312تھ ان، سال 

 ساؿ تھ ان، -يا پا م، انتشا ات چاپ چھااد )دكت (: فنون ادبى، نڇكامل احمد  -11
 ٓشٓىٕٖٛٔ
ويش ڎويش بھدينان شھ يزد )فا سى به مۀ ڎه ناڇ: وا)دكت ( و پكتايون مزدا -12

  0بامثال(، جلد اول ھم اه
 ييزپااول، تھ ان، چاپ  (، ڇ:  يشه شناسى )ايتمولو)دكت ( محسن ابو القاسمى -13

 ٓشٓىٖٗٚٔساؿ 
 شػػياتظ چاپدمحم اعلررى بررن علررى التھررانو : كشرراؾ اصررطالحات الفنررون، جلررد اول،  -14

 ٓشٓىٖٙٛٔ ساؿ كمكتو، - بنگال اؼ سػسيتى
اول، ششاسػػى يػػا تػػاريخ تصػػػر نثػػخ فارسػػى، جمػػج سبک دمحم تقػػى بيػػار "ممػػظ الذػػعخا":  -15

 0ش0ھ1314انتشا ات امي  كبي ، تھ ان، سال سسۀ دھم، مؤچاپ 
، تيخاف، ٖٔرسى،  پادمحم جػاد مذكػر )دكتخ(: دستػر نامو در صخؼ كنحػ زباف  -16
 ٓشٓىٖٛٙٔساؿ 
 دوم، تھررررر ان، سرررررالچاپ  بيررررران وبررررردي ، - : بالؼرررررت معرررررانى دمحم حسرررررين دمحم -17

 ٓشٓىٜٖٓٔ
: معشػػػػػا ششاسػػػػػى كمعػػػػػانى در زبػػػػػاف كادبيػػػػػات، كخمانذػػػػػاه، )دكتػػػػػخ( محسػػػػػػد فزػػػػػيمت -11

 0ش0ھ1315ه  از ، سال نشڎاداانتذارات 
ه نشڎا، دااولچاپ مھد  مشكوة الدينى )دكت (: توصيؾ وآمروزش زبران فا سرى،  -14

  0ش0ھ1374مشھد، تابستان سال  -ف دوسى 
 اول، تھرررر ان، سررررالچاپ ز نوبھررررا : دسررررتو كا ب د  زبرررران فا سررررى، نڎيمھرررر ا -20

 ٓشٓىٖٖٚٔ
 ، تھرر ان، سررال30چاپ ميرر زا عبررد العظرريم خرران ق يررب: دسررتو  زبرران فا سررى،  -21

  ٓشٓىٖٖٛٔ
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چاپ ف كشاعخاف از ركدكى تا دكلت آبادى، گامو نػيدشجگيناىادى قزايى: زنج -22

  0ش0ھ1316تھ ان، سال  -اول، انتشا ات بھزاد 

 العمسية :والرسائل بحاث ألا -ب 
 -ي وزيان فچاپ احمد احمد : بحثى د  دستو  زبان فا سى يا ص ؾ ونحو،  -1

 ٓشٓىٖٗ٘ٔمذيج، ساؿ 
 ادبيات، ۀدانشكدمجلۀ وند مصد  د  زبان فا سى، پس ويز ناتل خانل   )دكت (: پ -2

، ۀشسار   ٓشٓىٖٖٗٔ ساؿ تيخاف، اكؿ، ساؿ سـػ
ۀ دانشكد يۀ ، نش يڎآن با زبانھا  ديسۀ جعف  شعا : اشتقاا د  زبان فا سى ومقا -3

 ٓشٓىٖٔ٘ٔ، تابستان 102ۀ  ، شما چھاادبيات وعلوم انسانى تب يز، سال بيست و
آ ش (: بخرسى مشطػمو كارششاس ارشجاعطع ميخزايى ) - )استاد يار(حديغ رضػياف  -4

ىذػتسيغ ىسػاير   ايرى )فر انقش متنرى(،ڎه نقرش ڎااثر  سرياوش كسر ايى از ديرد  نڎيكما
 ش،ٓىٜٖٗٔ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ فارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى، كادبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػات زبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرژپ

site.www.google.com  ٓ 
 ۀشسار آشنا،مجلۀ وھش منشو (، )پڇفعل ۀ خس و ف شيد و د )دكت (:  يشه وماد -5
 ٓشٓىٖٗٚٔ ساؿ كدى آذر ـ،پنج ساؿ ،ٕٙ
وھش ڎليڍی )پڇو  د  لھجه اصيل ودلنشين پھله ھا  اوستائى وڇف يدون نوزاد: وا -6

  .ٖٕ٘٘ ماه كاسفشج م، بھمنپنجل و ۀ چھ، دو 12 - 11ۀ ا مؽان، شما مجلۀ منشو (، 
ا شد(، ياف نامو كارششاسى )پاكيػاف زارعى: بخرسى كتحميل اشعار سياكش كدخايى  -7

 اي ان، شھ يو  ماه سال -م نو  پياه نشڎااد -ادبيات وعلوم انسانى ۀ دانشكد
  ٓشٓىٖٛٛٔ

 اشعار در يکژلراضيو خػش ضسيخ: بخرسى مفاـيع نػستا - دمحم عمى خدانو دارلػ -1
 ٓ  site.www.google.com ش،ٓىٖٜٖٔ ساؿ كدخايى، سياكش

 ۀدانشكدمجلۀ ه ھا  سه ھجائى د  فا سى، ڇيد هللا ثم ه )دكت (: آ ايش واكه ا  وا -4
 ٓشٓىٖٗ٘ٔ ساؿ بيار تيخاف، ،ٕٕ ساؿ يظ، ۀانى، شساراند كعمـػ ادبيات
 السقاالت : -ج 
مقرراالت عۀ ه سرراز  )مجمرروڇت كيررب واشررتقاا دو ابررزا  وا :نررى()ڎيالاحمررد سررميعى  -1

 عديػػدى  شػػيخيغ ستۀزينررى واصررطالا شناسررى(، ويرر اڎه ڇنخسررتين ھررم انديشررى مسررائل وا
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 سػى بػا ىسكػارى مخكػد نذػخفار  كادب زبػاف فىنگستافخ اكؿ، چاپ غبلمى، فگاژم - مقجـ
  ٓشٓىٖٓٛٔىى، تيخاف، ساؿ نشگادا
ر دكزخػػػػػػػػػػػػػػػػػى اشػػػػػػػػػػػػػػػػػعار سػػػػػػػػػػػػػػػػػياكش كدػػػػػػػػػػػػػػػػػخايى، سػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ گااالىػػػػػػػػػػػػػػػػػو نجفػػػػػػػػػػػػػػػػػى: ركز -2

   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٜٖٗٔ
مۀ فصررلنار در شػػعخ سػػياكش كدػػخائى، نگيايػػػب مػػخادى )دكتػػخ(: حساسػػو ى آرش كسػػا -3

ه آزاد نشڎادا -ادبيررات وزبرران خررا جى ۀ دانشرركد -وھشررى زبرران وادب فا سررى پڇعلمررى 
نررررررررررررررررزدھم، تابسررررررررررررررررتان سررررررررررررررررال ۀ پام، شررررررررررررررررما پنجاسررررررررررررررررالمى، سررررررررررررررررال 

   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٕٜٖٔ
ساؿ  - (، اسفند نڎيه به )آ ش كمانڎاد چن :تحليلى( -بولتن نيوز )سايت خب    -4

   ٓ  site.www.google.com ش،ٓىٜٖٗٔ
ايخاف "سياكش كدخايى"، ساؿ گ مو شاعخاف بدرگينازنج - رى: كيخباىنگجػاد آ -5

   ٓ  site.www.google.com ش،ٓىٜٖٓٔ
   site.www.google.com.ـ،ٕٙٔٓساؿ ر،نگيآرش كسا ۀاسصػر :داريػش احسجى -6
سرياوش د   ۀحسيج رضا نػيجى ميخ )استاد يػار(: اسػصػر - رضا اشخؼ زاده )استاد( -7

ھفررتم، ۀ دوم، شررما ۀ تخصصررى ادبيررات فا سررى، دو مۀ شررع  معاصرر  فا سررى، فصررلنا

   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٜٖ٘ٔ ييز سالپامشھد،  -ه آزاد اسالمى نشڎادا
سػػػػػػػػػػػػػارا ركشػػػػػػػػػػػػػغ: سػػػػػػػػػػػػػياكش كدػػػػػػػػػػػػػخايى، شػػػػػػػػػػػػػاعخ اميػػػػػػػػػػػػػج در دكراف يػػػػػػػػػػػػػأس، سػػػػػػػػػػػػػاؿ  -1

   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٜٖٓٔ
  م،چھا ۀادبيرات، شرما ۀ دانشركدمجلۀ ه ھا  مقلروب ع برى: ڇواصادا كيا )دكت (:  -4

 0ش0ھ1336 م، تھ ان، سال چھاسال 

: )دانذػػػجػى كارششاسػػػى ارشػػػج( شػػػبشع حػػػق بػػػيغ - (اسػػػتاد يػػػارعبػػػج هللا شمػػػػعى آذر ) -10
ر سػػػػػػياكش كدػػػػػػخايى بػػػػػػخ اسػػػػػػاس بػػػػػػغ مايػػػػػػو اميػػػػػػج، سػػػػػػاؿ نگيتحميػػػػػػل مشطػمػػػػػػو آرش كسػػػػػػا

   ٓ  site.www.google.com،شٓىٜٖٛٔ
ادبى(؛ خخداد  - ىنگى، كارف )فخٓٓٓف آغاز كخد آف مخد چنيعمى مخاد خخمى:  -11
   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٕٜٖٔساؿ 
 جررى ڎمصررطفى  - )اسررتاد يررا ( نرر كس دمحم  بررد  -( اسررتاد زبررانپا )فاطمرره كررو -12

و  لڎوھشى/ كھرن اپڇعلمى لۀ : مقا)دانشجو  دكت  ( و پخي  النسا  دمحم  -( )دانشيا 
 -فصرلنامه )علمرى ( مجلۀ 6  سرياوش كسر ايى )مقالره نڎيآ ش كمرامۀ قھ مان د  منظو
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 شساره يازدىع، ۀدكر اسبلمى،ه آزاد نشڎاوھشى( ادبيات ع فانى واسطو ه شناختى، داپڇ
   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٜٖٗٔساؿ  بيار ،ٖٛ
فػػػػػخزاد حدػػػػػشى: بػػػػػو بيانػػػػػو تػلػػػػػج خػػػػػالق آرش: سػػػػػياكش كدػػػػػخائى، ارديبيذػػػػػت سػػػػػاؿ  -13

   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٖ٘ٛٔ
 سػػاؿ ارديبيذػػت، - فػػخكرديغ تجػػجد، ۀر در دكرنگيكاميػػار عابػػجى: داسػػتاف آرش كسػػا -14

   ٓ  site.www.google.com ش،ٓىٜٖٙٔ
حماسرررى  اشػػػعار كزبػػػانى محتػػػػايى ىػػػاى گىژيكر: بخرسػػػى كتحميػػػل كپدمحم امػػػيغ دمحم  -15

 ، سررررررال يررررررازدھم، سررررررالھنڎى( فسياسرررررى و)مجلۀ ھفترررررره مجلۀ سرررررياوش كسرررررر ايى، 
ٕٓٔٙ،site.www.google.com  ٓ   
نػػػى(، شػػػعخ امػػػخكز )گيبلاحسػػػج سػػػسيعى  - حدػػػيغ معرػػػػمى ىسػػػجانى - دمحم حقػػػػقى -16

 فىنگستافػخ مۀبيستم، ناۀ شما ضميمۀ ع بي/ موسى اسوا ، جمۀ اي ان، به اھتمام و ت 
 ٓشٓىٖٗٛٔ ساؿ ارديبيذت تيخاف، -

مػى خػاسػت )حػدب تػػده ك نقػر ک يژدمحم ىاشع اكبخيانى: حدبى كو ادبيات ايجئػلػ -17
 ىذػػػػػػػػػػػتع، دى ۀنػػػػػػػػػػػو در ادبيػػػػػػػػػػػات(، ماىشامػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػـػ اندػػػػػػػػػػػانى ميخنامػػػػػػػػػػػو، شػػػػػػػػػػػسارگادك

   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٜٖٛٔ
 بھررا ،مۀ ايرر ان وتررو ان،  وزنرراجنڌ   و نڎيھمررا آقررا جعفرر  : داسررتان آ ش كمررا -11
   ٓ  site.www.google.comش،ٓىٜٖٔٔ ساؿ
 السعاجػ : -د 
 تيػػػػػخاف، سػػػػػاؿ - نيػػػػػع، انتذػػػػػارات سػػػػػخغچاپ ركز سػػػػػخغ، ىنگ حدػػػػػغ انػػػػػػرى: فػػػػػخ -1

 ٓشٓىٖٜٖٔ
، چاپ ف معاصػػخ سػػخغ، گاشػػاعخاف كنػيدػػشجىنگ داريػػػش صػػبػر: فػػخ -2 انتذػػارات سػػـػ

 ٓشٓىٖٚٛٔتيخاف، ساؿ  - سخغ
 عمى اكبخ دىخجا : -3

دكتػػػػخ ايػػػػخج  - متػسػػػػط دىخػػػػجا، بػػػػو كػشػػػػر دكتػػػػخ غبلمخضػػػػا سػػػػتػدهىنگ فػػػػخ -
انتشرررا ات و سسۀ ؤمدوم،  -اول، جلرررد اول چاپ اكررر م سرررلطانى،  -مھ كرررى 
 0ش0ھ1315لؽت نامه دھخدا، زمستان سال سسۀ ؤم -ه تھ ان نشڎاداچاپ 

 ٓشٓىٕٖٛٔ، تيخاف، ساؿ ۵لغتشامو، جمج  -        
 ٓشٓىٖٖٗٔ، تيخاف، ساؿ ٓٔلغتشامو، جمج  -        
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 ٓشٓىٖٖٛٔتيخاف، ساؿ  ،۵ ۀ، شسارٜٔلغتشامو، جمج  -         
 ٓشٓىٖٖٓٔ، تيخاف، ساؿ ٕٖلغتشامو، جمج  -         
 ٓشٓىٜٖٖٔ، تيخاف، ساؿ ٖٛلغتشامو، جمج  -         

اول تررا بخىػػاف قػػاشع، از جمػػج ىنگ تبخيػػدى مػػتخمز ببخىػػاف: فػػخ دمحم حدػػيغ بػػغ خمػػف -4

  0ش0ھ1376تھ ان، سال  - م، انتشا ات امي  كبي  چھاجلد 

تيػػػػخاف، سػػػػاؿ  - اكؿ، انتذػػػػارات فخدكسػػػػىچاپ فارسػػػػى، ىنگ دمحم معػػػػيغ )دكتػػػػخ(: فػػػػخ -5
 ٓشٓىٖٙٛٔ

فا سرى(،  بهنڎليسى انڎليسى/ ه نامه زبانشناسى )فا سى به اڇناھيد ش يعت زاده: وا -6
  0ش0ھ1374ه، سال نڎاانتشا ات سسۀ ش مؤپخاول، م كز چاپ 
 شبكة السعمؽمات الدولية )اإلنترنن(:     -ه 
 آزاد: مۀ ديا، دانشنايڍيپو -1

   ٓ  site.www.google.comـ،ٕٚٔٓر، ساؿ نگيآرش كسا -     
  ٓ  site.www.google.comـ،ٕٚٔٓى، ساؿ يسياكش كدخا -     
 ک:كيكى كتابشا -2
 ش،ٓى ٖٓٛٔر، نذػػػخ كتػػػاب نػػػادر، تيػػػخاف، سػػػاؿ نگيآرش كسػػػا - سػػػياكش كدػػػخايى -    

site.www.google.com  ٓ 
 . site.www.google.comش،ٓى ٖٙٛٔ خػف سياكش، ساؿ - سياكش كدخايى -   
 
 


