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دیفم هللادیمح رتکد: زا یشهوژپ  
 

یسراف نابز تاملک ای یناگژاو ماظن و دص رد ۹۰ یسراف نابز یابفلا ای یژاو ماظن ایآ
 ؟دنا هدش هتفرگ )یزات( یبرع  نابز زا دص رد هاجنپ 

 یس یب یب اب ییویدار نامتفگ کی رد هک لباک هاگشناد تایبدا هدکشناد نیشیپراوگرزبداتسا کی درواتفگ 
.دوب هدیدرگ باتزاب زین اه هناسر بلغا رد ناش نانخس نیا هچ ، تسا شرگن لباق دندوب هداد ماجنا ندنل
:دندوب هدومرف  نینچ ناشیا
 تاملک دصرد ۵۰ و  تسا هدش هتفرگ یبرع نابز زا دصرد ۹۰ )یرد ناش درواتفگ(یسراف نابز یابفلا «
 دهاوخن دوجو یرد نابز،دنوش هدیشک یرد نابز زا یبرع یاه هژاو رگا  . دراد دوجو یرد نابز رد یبرع
.».تشاد
:هک تشاگن دیاب راوگرزب داتسا نیا خساپرد
 ای ابفلا هک،دندوب رواب نیا هب ناشیا دننام زین ناسانش نابزو نادنمشناد بلغا نیشیپ یاهلاسرد کش نودب
 نابز یاه هژاو رگا،دنا هدش هتفرگرب یزات نابز زا)گوژ.چ،پ( یاه کاو زا ریغ هب یسراف نابز یژاو ماظن
.تشاد دهاوخن دوجو یرد نابز ، دیشکرب ) یرد ناشیا دید زا (ایوگ نابز زا ار یزات
.دز یم رکچ ایوگ و درک یم شدرگ ناسانش تایبدا نایم رد یزارد یاهلاس هیرظنو هاگدید نیا
 گنینه، تسینوننب، گربوین، نگروم،لیهار، نوسلینرداچیر ، یارف :نایم نآ زا یسانشنابز نادنمشناد
 راثآ اب هعجارم اب نارگیدو روترآ یرفجروسیفورپ، ریش یداو،یقیلاوج،دجنملا، آکذ ییحی یورسک دمحا،بوکنیرز
 نآ و دندیسر یرگید دنیارف هب کیسانشنابز و یخیرات دانسازا هدافتساابو شیوج و شیوپ زا سپ یناتساب
:تسنیا
 ای هریبد زا هدافتسا اب آبس ناهاش نایم نآ زا ینمی بارعا اهنت،دنتخانش یمن ار طخ یودب نیشیپ یاه برع
.دنتشون یم ار ناش بلاطم دوب یلجنرطس طخ زا یعون هک دنسملا طخ
 زا ار ینایرس و یطبن ،یلجنرطس طخ هیما نب نایفس راب نیتسخن یارب )یدالیم( ییاسرت اسپ مجنپ هدس رد
. دروآ هکمو زاجح هبدوخ اب ماش
 طخو دنسملا طخ زا هک یفوک طخ.دنتخاس ار هریح ای یفوک یفرح ۲۰ طخ اه طخ نیا نایم زا ههد ود یط
.تسناوت یمن هدش هدناوخ تسردو تشادن ربزو ریزو هطقن،دوب هدش هتفرگرب یلجنرطس
 هب هک هچنآ ات دندومرف روتسد ناشیا قیدص رکبوبا ترضح تفالخ مود لاس رد مالسا ربمایپ تلحر زا سپ
 ناظفاح رگیدو دوعسم نبا هللادبع و بعک نبا هللادیبع نامز نآ رد ،ددرگ بیترت تسا هدش یحو مالسا ربمایپ
 زاغآ ردار  نآ مان و دنسیونب هریحلا  یفوک طخ ابودنیامن یدنب عمج ار هدش یحو تایا زا هیور هد ات دنتسناوت
.دنتشاذگ )هحاوللا(
 خساپ نامز یاه یراوشد هب ات ،دش یمن هگرب هد اب نوچ نافع نبا نامثع ترضح نارودرد
 یحو تایآات ،دنتسناوت نامز نآ رد دنیامن یدنبعمج ار یهلا تایآو  دنوش عمج ناظفاحاتدندومرفروتسد،تفگ
.دنتشاذگ )فحصلا( ار نا مانو دنیامن یروآ عمج هگرب یس رد ار هدش
 ، ناورم نبا کلملادبع هیلعرماع نبا هللادبع مایق زا سپ ،تشاد همادا ناورم نبا کلملادبع تفالخ ات عضو نیا
 هب کلملادبعدندنار قشمد ات ار هفیلخودنتفرگارزاجحو هکم،هنیدم یاه رهش زاجح یلاو و شردارب کمک هب هک
 ار وا ردارب و رماع نبا هللادبع یفقثلا فسوی نب جاجحو هرمس نبا نامحرلابع کمک هب و دز تسد گنرین
.دنتشک
 یاربدیاب هک،دیسر دنیارف نیا هبو دیامن درکیور زین ینید روما هب دیاب هک دش هجوتم نامزمه کلملادبع
.دننک میظنت ار یباتک نادوهیو نایحیسم دننام زین ناناملسم
 دنچ و یلهدلا دوسالاوبا  وا دهدن خُر یهابتشا چیه نآ رد هک،دنزاسب یطخ تسخن ات داد روتسد کلملادبع
.دومن یبرع طخ نتخاس هب فظوم ار  ار رگید سانش طخ
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 اب لیجنا باتک هک (ینایرس ای یلجنرطس ،یطبن ،ییاتسوا : طوطخ زا هدافتسا اب ار یبرع دوجوم طخ اهنآ
 یفرح۲۸ دیدج هریبد ای طخ،)دوب رثآتم یونامو یلجنرطس،دنسملا  طخ زا هک ( یفوکو )دوب هدش هتشاگن نآ
.دنتخاس ار یبرع
 یزورما طخ هب و دش هداد لماکت دعسا نب دمحمو یناسمس نب دمحم ، هلقم نبا طسوت اه ناسپ طخ نیا
.دیسر یبرع
 نارودردو دوب هریح ای یفوک طخ هب هک )فحصلا( زا هدافتسااباتدادروتسد نایراق هب ناورم نب کلملادبع
 نب هللادبع ،تباث نب دیز، صاع نب ورمع، یرعشا یسوموبا ، ریبز ، هحلط طسوت نافع نبا نامثع ترضح
 ناظفاح تاناکما زا هدافتسا اب ار یزورما نارق،دوب هدش بیوبت ثراح نب نامحرلادبعو صاع نب دعسو ریبز
.تسا یزورما نارق نیمه هک.دنتشاذگ نارقلا ای و ناقرفلا ار نآ مان و دنسیونب  نایوارو
 نید یابفلا زا یزاتای یبرع یابفلا فورح دصرد هاجنپ هک دندیسر دنیارف نیا هب یسانش طخ نادنمشناد 
 هتفرگ ییاتسوا یابفلا زا نآ  دصرد یس ) نارگید و ه.د.ف.خ(فورح دننام .تسا هدش هتفرگ یونام هریبد
  یفوک ای هریح و ینمی دنسملا نابز یابفلا زا نآ دصرد هدزاود ،) نارگیدو غ،ز،ر.ب( فورح :دننام ، تسا هدش
 ای طخ و دنتفرگ ینایروسو یلجنرطس طوطخ زا ار نآ دصرد تشهودوش یم ) یو ط.ع( فورح لماش هک
.دنتخاس ار یبرع هریبد
 راثآ و دنتخاس ار یسراف دوجوم یابفلا )گوژ.پ.چ( یاه کاو یدوزفا اب لاملاوبا هجاوخ کمک هب اه ناسپ
.دش هدیرفآ فورح نیا اب یزورما
 هن تسا ییاتسوا طخو یونام هریبد ای طخ همادا یزورما یسراف طخ هک ، میسر یم دنیارف نیا هب نایاپ رد
 یرتخاب،)یناکشا( یتراپ، ییاکس ، یدغس ، یونام ، ییاتسوا راثآ هک ینامز رد اریز ، یزات ای یبرع طخ
.تشادن دوجو یبرع طخ ، دندش یم هتشون
 هب یناتساب راثآ رد هک ، دنا هتخاس ار بتک نآ زاو  هدش هتفرگ ییاتسواو یونام )تک( هژاو زا مه طخ هژاو
.تسا هتفر راک هب زین طخو تک یا هنوگ
.دشاب یم تسردان ، تسا یبرع هریبد ای طخ زا هتفرگرب یسراف طخ هکراوگرزب رتکد هدومرف سپ
:دنا هدومرف داتسا هک :مود هلاسم هراب رد
 نایم زا یسراف نابز ، دنرادرب ار اهنآ رگا هک ، دراد دوجو یبرع ای یزات ناگژاو دص رد ۵۰ یسراف نابز رد
.دور یم
: تخاس ناشن رظاخ دیاب درومنیا رد
 رما کی اهنابز رد مه اه هژاو دتس و داد ، تسا هداس رما کی تراجت رد اه الاک دتس و داد هک هنوگنامه
.تسا لامرون و ییاتیگ
 هتفریذپ رثآتو ریثآترگیدکیدزا اهنابز همه،دشاب هتفرگن ماو ناگژاو اهنابز رگید زا هک تسین ناهج رد ینابز چیه
 ناگژاورگیدمه زا اهنابز هک هزادنا ره هبدنا هدرم یاهنابز،دنشاب هتفرگن ماورگید یاهنابز زا هک یاهنابز دنا
 درکیور ،دوش یمن هدرمش نابز رد ییاسرانو صقن ناگژاو یریگماو .دنا هدش رت هدنز نابز ، دنشاب هتفرگ ماو
 :دییامرف
 زااردوخ یناگژاو ماظن دصرد ۷۵ ،تسا هژاو نویلمود ات یناگژاو ماظن یاراد نودیا هک یسیلگنا نابز
 :نوچ  هژاو دصتفه هب کیدزن  یسراف نابز زا.تسا هتفرگ ماو ولگناو نیتال ،یناملآ یاهنابز
بآ،گنل،ماگ،مان،نافوت،وان،رادنامک،هناشخر،رکش،یتیگ،واگ،دیلک،ومیل،هاش،نیمسای،ناوج،رکش،لاش،لبلب، شیورد
،caw,suger,check,cash,burak,Data,navy,Star,Paradise,best,bad,roseزور،بل،ور

  orang divan,,me,penta,mummy 
.دنا هتفر ماو ییایزیلام یتح و ییاپورا یاهنابز هب
 )ناگروپاشپ(ناقریش )هار سپ (هرصب )ناموه(نامع ، رابنالا ،داددغب نوچ یکیژولوپوت یاه مان هنوگ نیمه هب 
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.دنا هتفر اه نابز رگید هب یسراف نابز زا زین) بویناد(و )ند(دور
؟دراد نایرج ارچ دتس داد نیا
 ناهج رد )Linguistics( ای یسانشنابز شنادو)Etymology(یژولومیتا ای ناگژاو یسانش هشیر شناد
.دزادرپ یم اهنآ بصن و لصا و اه هژاو یبای هشیر هب شناد نیا ،دشاب یم دیدج شناد کی
 اه هژاو یسانش هشیر هب،دنتسناد یم یبرع نابز زا رثاتم ار یسراف نابز ، نادنمشناد هک یاهنامز نآ رد
 یاه هژاو بلغا مالسا نید ندمآ اب هک،دنا هدیسر رواب نیا هبودنتفایرد یزورما نادنمشناد.دنتشادن یسرتسد
 اه هژاو نیا یرایسب هک ، دنتفایرد نودیا کیسانشنابز شناد نادنمشناد رگم ،دش یسراف نابز لخاد یبرع
 ، دنیارف رد و دنا هتفر یبرع نابز هب یسراف نابز زا هک ،دنا یولهپ ای و یاتسوا ای و یسراف هکلب ین یبرع
 .دنا هدمآ  یسراف نابز هب هراب ودو دنا هدش تارییغت شوختسد اه نآ یلصا تیوه
 روترآ یرفج روسیفورپ تسا هدروخ رییغتو هتفر یبرع نابز رد یسراف یاه هژاو هک تفایرد هک یسک نیتسخن
 یسراف لصا تسا هدمآ نارق رد اهنت هک ار یبرع هژاو ۲۷ هب کیدزن هک دوب )۱۹۵۱ ات ۱۸۹۲( یسیلگنا
  روفاک،سدنس )لک هدرپ(هدرو، لیبجنز عیب،دیلاقت )ندش کیرات(تروک ، کسیم ، قیرابا ،لیجس : نوچ تشادنپ
. هریغو
 رد رگم تسا یسراف نآ لصا هک درک ییاسانش یبرع نابز رد ار یسراف هملک ۳۲۱ هب کیدزن دجمنلا سپس
.دنا هدروخ رییغت یبرع نابز
 یسراف هشیر ار یبرع هژاو )۱۰۷۰(هیبرعلا هغللا یف یسرافلا تاملکلا باتک رد )ریش یداو( وا زا سپ
. تسناد
  ۳ هب کیدزن هک تفایرد یسررب زا سپ » هیبرعلا مجاعملا یف هیسرافلا تاملکلا « باتک هدنسیون و  یرپ ناژ
.دنا هتفر یبرع نابز رد یولهپ و یسراف یاهنابز زا یبرع نابز رد جورم هژاو رازه ۲۵ هلمج زا هملک رازه
 ییاتسوا ، یسراف هژاو رازه ۵ هب کیدزن ،اه هژاو یسانش هشیر شناد نادنمشناد اهلاس نیسپ نیا رد 
 .دنا هدش ماو یبرع ای یزات نابز ردو هدوب میدق یسراف اهنآ لصا هک،دنا هتفایرد یبرع نابز رد ار یولهپو
 هرکاب )سجن ( سجر ،رون، )یسراف چگ نآ لصا ( صج ، )ییاتسوا دنچ نآ لصا (،نج دننام
 کیرات و ندش روک (تروک ، ناجرم ،رونت،)زیربا (قیربا )تگزم (دجسم )هیونید ( نید)داپهر (طابر)هزیکاپ (
 )جنگ ( زنک، )هانگ ( حانج )هدرپارس ( قدارس ،لیبجنز)لگو گنس (لیجس، ) کیرات هژاو زا ( خیرات ، ندش
 اب یبرعای یزات نابز رد و دنا هدش ماو هریغ و  یسراف ین زا یهن  یروتسا زا هروطسا  غارچ زا جارس
.دنا هدمآ یبرع تیوه اب یسراف نابز هب هراب ود بلغا و دنور یم راک هب رییغت
 رد اه نا بلغا نایم نآ زا هک ، دنراد دربراک یبرع نابز رد یسراف یاه هژاوماو دصرد یس هب کیدزن دیرگنب
.دنا هدش تبث یبرع مان هب نارعاش یاه هدورس
 هدافتسا یزات اه هژاو زا دصرد جنپ اهنت یسودرف همانهاش رد هک دنا هتفایرد نادنمشناد ، تسادیپ هک هچنآ
.داد دهاوخن یور یرییغت چیه یسراف رعش رد ، میشکب نوریب ار اهنآ رگا هک ، تسا هدش
 دنا هتشاد شقن یبرع نابز لکشت رد یسراف نابز سانش نابز  و دنمشناد ۱۵ هب کیدزن اهنا رب نوزفا
 هللادبع نب دیعس وبا، یثراحلا ورمع ریشب وبا ،یبلاعثلا روصنم، ینیهارف لیلخ، یرختسا ،هیوبس نبا : نوچ
 نوریب هچیرد نیا هلصوح زا هک، هریغو یربط، یناسارخ  یشنخلا نیسحلا نب رکسع ،یفاریسلا ینابزرملا
.تسا
: یبرع نابز و یسراف نابز یناگژاو ماظن دروم رد ینایاپ نخس اما
 ، دوش یم ماجنا هژاو رازه ۲۵ فرص اب نآ یناگژاو متسیس تسا یماس هداوناخ یاهنابز زا هک یبرع نابز
.دزاس یم ار نابز نیا ییاناوت نیمه هک
 (Suffixe) ای هشیر۱۵۰۰ نتشاد اب تسا ییاپورا ودنه یاهنابز هداوناخ زا هک یسراف نابز رگم
 هب کیدزن هشیر لصا اب ندش بیکرت اب هک دنوشیپ ۲۵۰ هب کیدزنو )Prefixe(ایدنوسپ ۶۰۰ دودح ردو

 درکیور .تسا هدوزفا نابز نیا تمظع هب .دزاسب دناوت یم ار هژاو نویلم جنپ و تسیبو دصود ۲۲۵۰۰۰۰۰۰
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:دییامرف
 یسراف نابز رد هک یبیکرت یاه هژاو  تسین هسیاقم لباق هژاو رازه ۲۵ اب  هژاو نویلم جنپو تسیبو دصود 
 ، یور یب، رادیور ، هتفر سپ، ورشیپ یاه هژاو ناوت یم )ور( هژاو زا :دننام دییامرف درکیور دنوش یم هتخاس
 ار نارگید و  کور یاپ، تسار و کور ، کور ، هیور ، وربور ، لاور ، هدنور ،، نادرگ یور ، ریگ یور ، وربور
.درادن دوجو یبرع ای یزات نابز رد ییاناوت نیا هک ، تخاس
 ار نابز نیا هک ، تسا یفاک ردقنیمه مینک هسیاقم اه نابز رگید اب ار یسراف نابز میهاوخب رگا نایاپ رد
 هک یراثآ، دنا هتشادنپ  یانوی و نیتال ، ترکسنس نوچ :ناهج  هدنز نابز راهچ نایم رد ناهج ناسانش نابز
 .دشاب یمن هسیاقم لباق ام یوقطنم و یلم نابر چیه اب ، تسا هدش هدیرفآ نابز نیا هب
 ! راوگرزب داتسا ماجرف رد سپ
 ود زا نآ شیادیپو لکشت خیرات هک یا هچب هچوچ چیه نآ اب دناوت یمن هک دنام یم یناولهپ هب یسراف نابز

 ،دیامن یریگ یتشک ، دوش یمن نوزفا لاس دص
 ار نات راثآ نات دوخ نآ اب هک یزیتس یسراف یاجب .مینکب ار دوخ هدرپ و میروخب ار  دوخ هلوش ات،تسا رتهب
.دننک راختفا زین ناهج ناناویسراف نات راثآ دروم رد ات دیراذگب  و دیروآ یور یتسود یسراف هب ، دیا هتشاگن
 هنادواج رهمو دورداب
 دیفم هللادیمح رتکد
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