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یک.صض

وش 453/2(ش )1889م:ش سیبویهش توایفش مط بقش ا متش ش

زمخشفیشوشصبنشیَعیشش  رحشزمخشفیش)1900م:ش124/10-

125(شیکشا متشمجهورش)وصکدصر(شصستشکهشمحلشتقفظشی ش

وصجگ هشآنشکن رۀشصنته یعشزب نشوشیندصنشه یشآسی شصست،شخوصهش

کن رۀشرصستشب  دشخوصهشکن رۀشچپ،شصم شتقفظشآنشب شکن رۀش

م1شش
ّ
رصستشاحیحشتفشصست.شبهشگفتۀشصین نش شیکشا متشمفخ

بَق(شصست،شصم شتأکیدشمعشکنندشکهشتفخیمشوجهشصفتفصقشصینش
ْ
)ُمط

 CANTINEAU, 1960ا متشب شس یفشا متشه شنیستش)نقلشصزش

شیرش
ً
169 :(1946)(.شیرشمولعشتقفظشصینشا متشنوکشزب نشظ هفص

می نشیندصنشه شلفصرشمعشگففتهشصست.شبدینشتفتیبش شهم نش

بشصستشکهشتقفظشکن ری،شیعنعشتقفظشث نوی،شب شکن رۀشزب نش

بهشآنشصض فهش دهشصستش)FLEISCH: 1956: 11(.شزب نش ن س نشصینش

تقفظشرصشکن ریش دهش)lateralised(شمعشن مند.شکن رۀشزب نشج یگ هش

تقفظشلشصست.شبشهم نشا متشس یشعشمی نشیندصنعشوصکدصرش

آوصنویسعش ḏش بهش کلش مشتقفظشمعش ویشوش صستشکهشمفخّ ذص
معش ویش)ḏشآوصنویسعشذشصستشوشنقطۀشزیفشآنشنش نۀشتفخیم.شبعضعش

 فقش ن س نشذشرصشبهشاورتشش d̮شآوصنویسعشمعشکنند(.
یفبشه شتصورشمعشکفیندشتقفظش شمخصوصشآن نشصستش

وشبدینشجهتشخویشرصشتقفظشکنندگ نش ش)صلن طقونشب لض ی(ش

معشن میدند.شمتنبعشیرشلصیدهشصیشمعشگوید:

فُتشالشبُِجدوییالشبقومعشَ ُففُتشَبلشَ ُففوصشبع
َ
خ
َ
وشبِنفسعشف

َقشصلض 
َ
ط
َ
شمنشن

ّ
ل
ُ
شصلطفیِدوشبهمشفخُفشک

ُ
وث

َ
شصلج نعشوشغ

ُ
َیشوشَیوذ

)ی ِزجع،ش1957م:ش4-7/ش625(

یعنت:شمنشبهشوصسطۀشلومشخویشبزرگعشوش فرشنی فتم،شبقکهش

آن نشبهشوصسطۀشمنشبزرگعشی فتندشوشمنشبهشخویشصفتخ رشکفیمش

نهشبهشپدرصنم؛شح لشآنکهشصفتخ رشتقفظشکنندگ نشض یش)صیفصب(ش

بهشپدرصنشمنشصستشوشآن نشپن هگ هشج نی نشوشمطفویصنشصند.

تقفظش شکهشیرشیستگ هشوصجشه یشیفبعشمنففیشوشخ رجشصزش

نظ مشبویشخیقعشزویشتحولشپیدصشکفیشوشیرشبعضعشمن طق،شم نندش

مصفشکنونع،شب شتقفظشبش)ḏ(شیکس نش د.شصزشصینشرویشبفخعش

یقم یشیفبشرس لهشه یعشیرب رۀشففقشمی نش شوشبشنو تند.ش

یکعشصزشصینشرس لهشه شکهشنگ رندهشبهشآنشبفخوریهشصستشبهشلقمش

ا حبشبنشیبّ یشصستش)ا حبشبنشیبّ ی،ش1377ق/ش1958م(.ش ش

یرشبعضعشمن طقشییگفشبهشیکشا متشصنسدصییشیندصنعش

 FLEISCH: 1956: 11; BLACHÈRE &(شتبدیلش دش)d(مش
ّ
وصکدصرشمفخ

.)GAUDEFROY - DEMOMBYNES, 1970: 25

ص ستصاش«فص ایقت

صیسراص اابص ادص «تتصی رص»صیبر
صیرص تااص ارلت

مش)emphatic(شا متشه یعشهستندشکهشهنگ مشتقفظشآنه شبیخش
ّ
ا متشه یشمفخ 1.ص

زب نشبهشنفمشک مشنزییکشمعش وی.شا متشه یشص،ش ،شط،شوشبشیرشیفبعش

مشهستند.
ّ
مفخ
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گفتهش دشکهش شبهش کلشث نویشب شکن رۀشزب نشتقفظشمعش دهش

وشصزشصینشنظفشب شلشلفصبتشیص تهشصست.شیوشنکتهشصینشمطقبشرصش

نش نشمعشیهد.شیکعشصینکهش شیرشبعضعشکقم تشیفبعشکهش

وصریشزب نشصسپ نی یعش دهشبهشldشبدلش دهشصستش)م نندشalkaldeش
یرشصسپ نی یع،شبهشمعنعش هفیصر،شکهشصزشالقاضتشیفبعشگففتهش دهش(،شییگفش

صینکهشیرشیفبعشجنوبع،شیرشمنطقۀشیَثینه،شم نندشlشمفخمش)=شl(ش
تقفظشمعش ویش)CANTINEAU, 1960 (1946): 168(.شمث لشتحولشصخیفش

»صلطجع«شبهشج یش»صضطجع«شصستش)زمخشفی،ش1879:ش106(.

ش
ً
یرشزب نشف رسع،شصزشسدهشه یشصولشبعدشصزشصسالمشت شظ هفص

معش دهشصست.ش تقفظش )d(ش یش م نندش لفنش شم،ش ش حدویش

صبوح تمشرصزیشمعشگویدشصیفصنی نش شیفبعشرصشم نندشیشتقفظش

َفَبُه«شمعشگویندش»َیَرَبُه«ش)رصزی،ش1957م:شش
َ
معشکنندشوشبهشج یش»ض

65؛شا یلع،ش1357:ش120،ش127(.ش وصهدشمتعدییشصزشلبلشوشبعدش

صزشزم نشزندگعشصبوح تمشصینشگفتۀشصوشرصشتأییدشمعشکند.

ص1 یرشمتنشپهقویشگجستک )=شِگِزستگ(شابالش کهشبهشصحتم لش.

لویشمی نشس لشه یش202ش)س لشیرگذ تشفضلشبنشسهل،ش

وزیفشمأمون(شوشش218قش)س لشیرگذ تشمأمون(شتألیفش دهش

»ل ضع«شیرشخطشپهقویش»ک ییک«ش)=شک ییگ(شنو تهش

 دهشصستش)BARTHÉLEMY, 1887: 17, 18, 43(.ش»ک«شبعدشصزش

مصوتشبقندشīشیرشصینشکقمهشمط بقشسنتشخطشت ریخعش
پهقویشصست،شکهشبهشپ ی نشبفخعشکقم تشف رسعشوشیفبعش

صفزویهش نیزش نو تهش دهشصندش خطش صینش بهش گهشگ هش کهش

معش دهشصست.شگجستک ابالششیکشحفر/شآوصنویسعشنیزش

بهشپ رسع1شیصری.شیرشصینشحفر/شآوصنویسعش»ل ضع«ش

بهش کلش»ل یی«شنو تهش دهشصست.

ص2 یرشبعضعشمتونشف رسعشیهوییش)ف رسعشبهشخطشیبفی(شنیزش.

 MAINZ,گ هعشیشوش شبهشج یشهمشبهشک رشرفتهشصندش)رک.ش

SHAKED, 1982: 307; PAUL, 1913: 32 ;148 :1982(.ش

ص3 حمزۀشصافه نعشنو تهشصستشکهشامغشضفوش»یروشصشزی«ش.

ن میدهشمعش ویشوشخویشآنش»صلجفو«ش)بیفونع،ش1370:ش250(.ش

»یرو«شیرش»یروشصشزی«شمبّدلشضفوشصستشوش»ص«شنش نۀش

صض فهشصستشکهشیرشبعضعشمتونشیفبع،شم نندشتاریخ قم 

کهشجمالتشوشتفکیب تشف رسعشرصشنقلشکفیهشصند،شففصوصنش

ش
ً
بهشک رشرفتهشصستش)رک.شا یلع،ش1395:شزیفش»ص«(،شصم شظ هفص

یرشصینج شبهشج یشمصوتشخنثعشی ش وصش)schwa(شمی نش

کقمۀش»یرو«شکهشبهشیوشا متشختمشمعش ویشوشکقمۀشبعدش

کهشب شا متش فوعشمعش ویشبهشک رشرفتهشصست.شیرب رۀشش

»جفو«شیرشصیصمهشگفتشوگوشخوصهیمشکفی.

ص4 کهش. ض«ش
ُ
»ُحض ف رسعش مع یلش بیفونعش الصیدنۀ  یرش

یصرویعشصستشتقخش»هدل«ش)=شُهُدل(شیصنستهش دهشصستش

)بیفونع،ش1370:شش217(.شیرشتفجمۀشف رسعشصینشکت بشنیزش

»هدل«شوشیرشنسخهشبدلشه ش»حذل«شوش»حدل«شآمدهشصستش

)بیفونع،ش1358:ش233(.شیرشلسان العرب صبنشمنظورشبهشنقلش

»ُحُدل«ش نیزش 218(،ش 1370:ش )بیفونع،ش الصیدنهش ح  یۀش

آمدهشصست.شمیدصنعشنیزشمع یلشف رسعشحضضشرصش»ُحُدل«ش

یرش کقمهش صینش 197(.ش 1345:ش )میدصنع،ش کفیهشصستش ضبطش

مهذب االسماءشبهش»َجدل«شتصحیفش دهشصستش)زنجعش

ض«شوش»صلحضظ«:ش»َجدل«شوش
َ
سجزی،ش1364:ش94،شذیلش»صلُحض

ضشصستش
ُ
ظ«:ش»جدل«(.شُحُدل/شُهُدلشمبّدلشُحض ذیلش»صلُحضَ

وشم شیرشصیصمهشیوب رهشبهشآنشب زشخوصهیمشگشت.

ص5 شصوصیلشلفنش.
ً
یرشورقه و گلشاه ییولعش)لفنشچه رمشوشصحتم ال

پنجم(ش»لض «شب ش»جذص«شل فیهش دهشصستش)ییولع،ش1343:ش

شیرشصینج ش»لدص«شتقفظشمعش دهشکهشب شجذصش
ً
4(.شلض شمسقم 

/ǰoδā/شل فیهش دهشصستش)رک.شا یلع،ش1390:ش200(،شجزش
آنکهشطبقشل یدۀشکقعشآوص ن سعشزب نشف رسع،شیرشآنش

تقفظش ذصلش مصوتش صزش بعدش یصلشه یش تم مش کهش یورصنش

معش دهشصند،ش»لدص«شنیزشیرشصینج ش»لذص«شتقفظشمعش دهش

صست.شضبطش»حذل«شیرشح  یۀشصیدنه کهشیرشب الشنقلش

 دشتأییدیشبفشصینشتقفظشصست.شتأییدشییگفشضبطشکقمۀش

ن  ن ختۀش»ففوضع«شیرشتفسیر شنقشی صست.شیرشصینش

کت ب،شیرشتفجمۀشبخشعشصزشآیۀش27شسورۀشیونس،شیعنعش

«شآمدهشصست:ش
ٌ
ة
َّ
ُهمشِذل

ُ
ْفَهق
َ
»وشت

صوشنفسدشبهشرویه یشصیش نشهیچشسی هعشوشتفو عشوشففوضعش

وشز تعشصوشنهشهیچشخوصری.ش)گزاره ای از بخشی از قرآن کریم، 

تفسیر شنقشی:ش241(ش

مصححشکت بشیرشوصژهشن مۀشپ ی نشکت بش)هم ن:ش292(،ش
حفر/ش بهش زری تعش متونش متخصصش صیفصنش ن س نش صاطالحش یرش پ رسعش 1.ص

آوصنویسعشمتونشپهقویشبهشخطشف رسعشگفتهشمعش وی.
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جقویش»ففوضع«شنش نۀشپفسششگذص تهشوشیرشپ نویسش

مفبوطشبهشصینشکقمهشنو تهشصست:ش

مع یلشه یشیفبعشوشمتفصیرشه یعشکهشبفصیشصینشوصژهشبهشک رش

رفتهشصست،شنش نشمعشیهدشکهشب یدشمعن یعشیص تهشب  دشیرش

حدویش»خوصریعشکهشصزشچهفۀشطفرشهویدصشب  دشصزشسی هعش

وشگففتگعشچهفهشو...«.

بهشنظفشمعشرسدشکهش»ففوضع«شیرشصینج شصمالیش»ففوذی«ش

بهشمعنعش»حق رتشوشذلتشوشخوصری«شب  د.شصزشآنج شکهش

شذصلشمعجمهشبهشک رش
ً
یرشنسخۀشخطعشصینشکت بشظ هفص

رصش »ففوذی«ش بهشج یش »ففوضع«ش صمالیش ب یدش نففته،ش

مفبوطشبهشم یرنسخۀشیستنویسشح ضفشیصنستشکهشیرش

زم نعشکهشهنوزشیرشزب نشک تبشآنشذصلشوجویشیص تهش

کت بتش دهشصست.ش

تأییدشییگفشضبطش»َبض م«شبهشج یش»َبذصم«ش)ب ذصم،شب یصم(ش ص

یرشص ع ریشصستشکهشصزشگویششلدیمش یفصزشیرشیستش

صستش)بفصیشمث لشه یشآنشرک.شم هی رشنوصبع،ش1356:ش91(.

ص  یدشصمالیش»بی ضه«شبهشج یش»بی ذه«ش)=شبی یه(،شروست یعش

صینج شل بلشصستن یشب  د.ش بی ب نکشسمن ن،شنیزشیرش یرش

ن افخسفوشیرشسفرنامه معشنویسد:

...شصزشآنج شبهشرصهشاحفصشوشکوهشمسِکن نش)=شُمشکن نشصمفوزی(شبهش

لصبۀشن یینشآمدیم،شوشصزشسپ ه نشت شآنج شسعشففسنگشبوی.ش

فمهشصزشن حیۀش
َ
وشصزشن یینشچهلشوشسهشففسنگشبففتیمشبهشییهشگ

بی ب نش)=شبی ب نک(شـشکهشصینشن حیهشیهشیوصزیهشپ رهشییهشب  دشششـش

رسیدیم،شوشآنشموضععشگفمشصستشوشیرختشه یشخفم شبوی،ش

ج نشیص تهشبویندشیرشلدیم،شوشیرشصینشت ریخش
َ
وشصینشن حیهشکوف

کهشم شرسیدیمشصمیفشگیقکعشصینشن حیهشصزشصیش نشبستدهشوش

ن یبعشصزشآِنشخویشبهشییهعشکهشحص رکعشیصریشـششوشآنشرصشپی یهش

معشکند.ش ضبطش رصش والیتش آنش وش بنش ندهش معشگویندششششششـش

)ن افخسفو،ش1389:ش167-168(ش

»پی یه«شیرشصینج شغقطشوش»بی یه«شیرستشصست.ش»پی یه«ش

شن  عشصزشص تب هشک تب نشسفرنامهشصستشکهش»بی یه«ش
ً
ظ هفص

رصشصمالیشن لصش»پی یه«شتصورشکفیهشصند.شس کن نشمحلش

 EILERS, 1953:صینشج یشن مشرصش»بی یه«شتقفظشمعشکنندش)رک.ش

41،شح  یه(شکهشمبّدلش»بی ذه«شصست.شصگفشصمالیش»بی ضه«ش

یرشنو تهشه یشکهنشییدهش ویشمؤیدشصینشنکتهشصستشکهش

شصینش
ً
تقفظش شیرشصینشکقمهشd / δشبویهشصست،شولعشظ هفص

صمالشجدیدشصستش)رک.شصیفجشصفش ر،شآینده،شس لشهجدهم،ش

ش7-12،شص544شوش537شکهشبهشغقطشبوینشصمالیش»بی ضه«شوش

»بی ض«شبفصیش»بی ز«شکفم نشص  رهشکفیهشصست(.ش

یرشمختصر مفیدشکهشکت بعشیرشجغفصفی یشصیفصنشیرش

یورۀشافویشصستشصزش»صن رشوشبی ز«شکهش»والیتعشصستش

محقفشصم شیرشکم لشآب یی«شگفتشوگوش دهشصستش)ص332(.

صفش رشیرشهمینشافحه،شیرشح  یه،شیرشتوضیحشبی زش

معشنویسد:ش

صالشکذص.شج یعشصستشکهشصمفوزشبی ضشنو تهشمعش وی.ش

ممکنشصستشکهشکت بتشپیشینش»بی ذ«شبویه،شهم نندشبی ذۀش

بی ب نکش)سففن مۀشن افخسفو(شکهشصکنونشبی ضهشمعشنویسند.ش

آیقفسش)هم نج (شنیزشبهشصینش»بی ز«شوشبفشصس سشفارسنامه 

)ن افی(شبهشیکش»بی یه«شصزشتوصبعشیصرصبشیرشف رسشص  رهش

معشکند.شویشبفصیش»بی زه«شص تق قشه یعشپیشنه یشمعشکند،ش

صم شخویشبهشل نعشکنندهشنبوینشآنه شصیتفصرشمعشکند.

ص6 یرشتاریخ طبرستان،شیرش عفیشصزشصافهبدشخور یدش.

پسفشصبوصلق سمشم مطیفیش)=شب بقع(شصزشسدۀش شم،ش»ل ضع«ش

بهش کلش»ک یی«شبهشک رشرفتهشصستش)صبنشصسفندی ر،ش1320:ش

بهش»ل یی«ش 1/ش108(.ش»ک یی«شبعده شیرشزب نشطبفیش

تبدیلش دهشوشصمفوزشیرشم زندرصنشج یشن مشه یعشهستش

آنه ش»ل یی«شبهشک رشرفتهشصست،شم نندش»ل ییش کهشیرش

محقه«ش)یهعشصزشیهست نشهزصرپعشبخششمفکزیشآمل،شیهعشصزش

یهست نشرویبستشب بقسف،شیهعشصزشروست ه یشهزصرجفیب،شیهعش

ال«ش)یهعشصزشل ئمش هف،شیهعشصزشآمل،شصزش
ُ
صزشتنک بن(،ش»ل ییشک

هزصرجفیب،شصزشففحشآب ی(،ش»ل ییشکالیه«ش)یرشگفگ ن(،ش»ل ییش

کب ب«ش)یرشبهشهف(ش)رک.شرصبینو،ش1343:شفهفست؛شیهخدص،ش

1377:شذیلشهمینشمدخلشه (.شن مشروست یعشصزشصلیگویرزشنیزش

»چلشل یی«شصستش)یهخدص،ش1377:شذیلشمدخل،شبهشنقلشصزش

فرهنگ جغرافیائی ایران(.

ص7 هنوزش. محقعش ف رسعشه یش وش ف رسعش گویششه یش یرش

بعضعشصزشکقم تعشکهشب ش شنو تهشمعش وندشب شیش)d(شتقفظش

معش وند.شنمونهشه یعشصزشصینشموصری:

ش بهشـ کهش فصقعش یرش صن رج نع،ش روحعش رس لۀش یرش

»صاطالح تشوشیب ر]ص[تشجم یتشصن ثشوشصیی نشوش

صجالرشتبفیز«شصختص صشی فتهش»لض شوشبال«شبهش کلش
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»لدصشوشبال«شبهشک رشرفتهشصستش)رک.شم هی رشنوصبع،ش1336:ش

5(.شبهشنو تۀشم هی رشنوصبعش)هم نج (شیرشتفکعشآذرب یج نعش

صمفوزشصینشتفکیبشبهشاورتش»گ یصشب ال«شبهشک رشمعشروی.ش

ش یرشخویشمحقعشخ رجشصزش هفشهستشکهشآنشرصش»رب ط«شـ

معشنویسند،شصم شصه لعشآنشرصش»َرَبط«شتقفظشمعشکنند.ش»َرَبط«ش

ب یدشمبدلش»َرَبض«شب  دش)ری حع،ش1372:ش21(.ش»َرَبط«شکهش

تقفظشآنش/rabat/شصستشب یدشمبدلشَرَبدش/rabad/شب  دشکهش

dشپ ی نعشآنشبهشtشبدلش دهشصستشوشم شنمونهشه یشییگفیش
صزشصینشتبدیلشرصشیرشینب لۀشمق لهشنقلشخوصهیمشکفی.

ش یرشکفییشلض شبالشبهش کلش»لدصشبال«شتقفظشمعش وی.شـ

MACKEN-بفصیشخدرشرک.ش( شخضفشنیزش»ِخدر«شتقفظشمعش وی

.)ZIE, 1961: 1/ 60

ش یرشهمدصنشغ فلشلض ش»غ فلشِلدص«شوشخضفش»ِخدر«شتقفظشـ

معش وی.

ش یرشف رسعش و تفیشِخض بش»ِخدصب«شتقفظشمعش ویشـ

)نیفومند،ش]1349[:ش154؛شهمو،ش2535:شذیلشکقمه(.

ش دص«شتقفظشمعش ویش)آلشـ
َ
یرشگویششت تعشبقوکشزهفصشلض ش»ل

صحمد،ش1337:ش126ش)لدص(؛شهم ن:ش154ش)لدصشبال((.

ش یرشگویششکفینگ ن،شصزشگویششه یشصیفصنعشآذرب یج ن،شـ

فی«شتقفظشمعش ویش)ذک ء،ش1331:ش13(.
َ
لفضش»ل

ش فت«شتقفظشمعش وی.ـ
َ
یرشف رسعشکفم نش هعشلفضش»ل

ش یرشگویششخوریشحوضش»َهوت«ش)haut(شتقفظشمعش ویشـ

)IVANOW, 1929: 50(.شhautشمبّدلشhaudشصستشکهشdشپ ی نعش

qardش پ ی نعش dش کهش هم نشطورش بعشوصکش دهشصست،ش آنش

بعشوصکش دهشوشبهشqartشتبدیلش دهشصست.ش

ش یرشسوصحلشخقیجشف رسشنیزشخضفش»خدر«شگفتهشمعش ویشـ

)س یدی،ش1345:ش203-204،شیکسشه یشآخفشکت ب(.

ش ر«شگفتهشمعش ویشکهشمققوبشـ
ْ
یرشبندریب سشضجفش»َجد

»َیْجف«شصست.ش

ش یرشت جیکست نشیرشبعضعشگویششه ش»ضیق«شبهشمعنعشـ

یلتنگشوشن رصحتش»ییق«شتقفظشمعش وی.

ش »ح ضف«شنیزشیرشبسی ریشصزش هفه یشصیفصنش»ه ِیر«شـ

تقفظشمعش ویشوشبهشمعنعشمفصلبشوشگوششبهشزنگشبهشک رش

معشرویش)بفصیشتفبتشحیدریه،شرک.ش کورزصیه،شش1345:ش528؛ش

بفصیشکفم ن،شرک.شستویه،ش1335:شذیلش»ه یر«؛شبفصیشیزی،شرک.ش

صفش ر،ش1382:ش269(.شیرشروست یشِکْفمجگ نشلمش»ه یر«ش

بهش کلش»َهِدر«شتقفظشمعش ویشوشیرشتفکیبشب شکقمۀش

»ب ش«شبهشاورتش»َهِدرب ش«شبهشمعنعشنگهب نشب غشبهش

ک رشمعشروی.شش

ش یرشپ رهشصیشصزشکقم تشیفبعشمتدصولشیرشتفکعشتفکیه،شکهشـ

تقفظش dش بهش کلش نیزش ش ف رسعشگففتهش دهشصند،ش صزش

معش وی،شم نندشdarbe:ش»ضفبه،شضفبت«؛شdarbe mesel:ش

»ضفبشمثل،شضفبشصلمثل«ش)یرشصینشتفکیبشبهشکسفۀشصض فهش

وشتقفظشsشبهشج یشθ/ثشتوجهش ویشکهشنش نشیهندۀشف رسعشبوینش

مأخذشتفکیبشصست(؛شkadi:ش»ل ضع«.شصم شکقم تشا«یض،ش

انظ«ه،شظر«،شانظوم،شضبط،شضمنت،شظالم،شظ«یفشو...شب شzش

تقفظشمعش وندشکهشنش نشیهندۀشتأخفشت ریخشوصمشگیفیش

آنه شصزشف رسعشصست.

ش یرشکوِدکس کومانیکوسش)Codex Cumanicus(شکهشففهنگعشـ

ـشتفکعشلپچ لعشصستش ـشالتینعشمتأخفش سهشزب نهشبهشف رسعش

وشیرشحدویش1303م/شحدویش682قشبفصیشصستف یۀشتج رش

ونیزیشوشژنوصیعشوشمبقغینشمسیحعشکهشبهشآسی یشمفکزیش

حو ،ش قاضت،ش کقم تش تهیهش ده،ش معشکفیهشصندش سففش

ق« ،شراضااشوشاق«ا شبهشخطشالتینعشبهش کلشقاید،ش

 وی،شق«ی،شرادااشوشاق«اتشنو تهش دهشصستش)dشپ ی نعشاق«ایص

بهشtشبدلش دهشصست؛شBODROGLIGETI, 1971: 59(.شصینشکت بش

یوشبخششیصریشوشیرشصینج شبخششصولشآنشموریشنظفشصست.ش

مؤلفشبخششف رسعشآنشیکشصیت لی یعشوشمحلشتألیفشآنش

 بهشجزیفۀشکفیمهشبویهشصست.شوجویشیشبهشج یش شیرش

کقم تشی ی دهشنش نشمعشیهدشکهشصینشتقفظشه شمفبوطشبهش

غفبشصیفصنشصست.

صینشنکتهشهمشب یدشی یآوریش ویشکهشصیفصنی نشیرشصبتدصیشورویش

کقم تشیفبعشبهشزب نشف رسع،شیعنعشزم نعشکهشهنوزشزب نش

ف رسعشمی نهش)پهقوی(شرسمیتشیص ته،شکو ششمعشکفیهشصندش

 شرصشب شحفرشǰشف رسعشمی نهشکهشیرشخطشب شحفرشč )چ(ش

نو تهشمعش ویشنش نشیهند.شبعش کشتقفظشصینشǰ /جشمفکبش

صزشdشوشz،شیعنعش]dz[شبویهشصست،شنهشم نندشتقفظشجشصمفوزش

ف رسعشمفکبشصزشdشوشž،شیعنعش]dž[.شنخستینشمث لعشکهش

بنش »صبوح ضفش ن مش یرش معش ن سدش موریش صینش یرش نگ رندهش

ح ج نش)ی :شح ج(«شبفشرویشسکهشصیشصزشس لش76قشصستشکهش
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یرش»وِهشصزشآِمدشکوصی«ش)=شبهشصزشآِمدشکوصی(شیعنعشصّرج نشضفبش

بهش کلش پهقویش خطش یرش صینش خصش ن مش  دهشصست.ش

 ثبتش دهشصستش)رض یعش
ب غشبیدی،ش1393:ش58(.شحففعشکهشیرشحفرشنویسعشصینشن مشبهشcش

بفگفیصندهش دهشهم نشǰشف رسعشمی نهشصست.شش
مث لشییگفشضبطشکقمۀش»ل ضع«شیرشمتنشپ زندشگجستک 

ابالششصست.شیرشصینشمتنشیکشب رش»ل ضع«شب شصمالیش»ک جع«ش

BAR-(شوشیکشب رشییگفشب شصمالیش»ک ژی«شآمدهشصست.شب رتقمع

THÉLEMY, 1887: 43(شنو تهشصستش  یدشصینشیوشصمالشبفصیشنش نش

یصینشتقفظش شب  د.شبعش کشصینشحدسشصوشیرستشصست.

مث لشسومشصمالیشکقمۀش»ضفو«شیرشنو تۀشحمزۀشصافه نعش

بهشنقلشبیفونعشیرشالصیدنه )بیفونع،ش1370:ش250(شصستشکهش

پیشتفشنقلش د.شصمالیشحمزه،شچن نشکهشییدیم،ش»جفو«شصست.ش

»جفو«شب شجشصافه نعشوشǰشف رسعشمی نهشنیزشکو شعشبفصیش
شیرشهم نش

ً
رس ندنشتقفظش شبویهشصست.شصینشکو ششظ هفص

سدهشه یشنخستینشیورۀشصسالمع،شیعنعشیورۀشیقبشنشینعش

زب نشپهقوی،شمتولفش دهشوش شب شهمینشصمالشب شتقفظشdش

متدصولش دهشصست.شیرشف رسعشصمفوز،شتقفظش ،شم نندشتقفظش

بشوشذشیفبع،شzشصست.شبهشیرستعشمعقومشنیستشچفصشتقفظشdش
صولیهشبعده شبهشzشتبدیلش دهشصست.شdشیکشا متشصنسدصییش
ی شصنفج ریشصستشوشzشیکشا متشس یشع.شصزشنظفشج یگ هش
تقفظش شوشdشب همشلفصبتشیصرند،شصم شصزشنظفشنحوۀشتقفظش ش

شیرشتبدیلشdشبهشzشیرشت ریخشزب نش
ً
ب شzشمش بهتشیصری.شظ هفص

ۀشج یگ هشتقفظشچفبیدهشصست.1ش
ّ
ۀشنحوۀشتقفظشبفشکف

ّ
ف رسعشکف

شصینشتغییفشم نندشس یفشتغییفصتشآوصیعشصزشیکشنقطۀش
ً
مسقم 

جغفصفی یعش فوعش دهشوشبهشتدریجشبهشس یفشمن طقشسفصیتش

کفیهشصست.شتحوالتشزب نْعشبعدشصزش فوعشبهشتدریجشپیششرویش

معشکنندشوشیرشصینشپیششرویشهفشچهشبیشتفشموصرییشرصشکهشب یدش

مشمولشتحولش وندشیرشبفشمعشگیفند،شصم شهمیشهشبفخعشموصریش

بهشیالیقعشمشمولشتحولشنمعش وند.شیکعشصزشصینشیالیلشبهش

ک رشرفتنشصینشموصریشیرشمن طقشیورشصزشیستفس،شم نندشمن طقش

نق طش وش جنگلشه ش می نش یرش وصلعش روست ه یش کوهست نع،ش

آنه ست.شچن نشکهشییدیم،ش ییگفیشم نندشجزیفهشه شوشجزش

بیشتفینشمث لشه یشب لعشم ندنشتقفظشdشبفصیش شیرشنیمۀش
غفبعشصیفصنشصست.شبهشصینشجهتشبهشنظفشمعشرسدشکهشصینش

تحول،شم نندشبیشتفشتحوالتشییگفشزب نشف رسع،شصزش فقش

صیفصنش فوعش دهشوشبهشتدریجشبهشمن طقشییگفشرسیدهشب  د.

ض«شیرشیکش
ُ
یرشب ال،شزیفش م رۀش4،شص  رهش دشکهش»ُحض

ل«شتبدیلش دهشصست.شلبلش
ُ
ل/شُحُدل/شُحذ

ُ
موریشبهش»ُهُدل/شُهذ

صزشآنشنیزشگفتهش دشکهش شیرشوصمشوصژهشه یشیفبعشیرشصسپ نی یعش

بهشldشبدلش دهشصست.شیرشصینج شمعشخوصهیمشیرب رۀشتبدیلش ش
س یفش وش »ُهُدل«ش کنیم.ش گفتشوگوش ف رسعش زب نش یرش lش بهش
ض«شصست.شیرش

ُ
گونهشه یشآن،شچن نشکهشگفتیم،شمبدلش»ُحض

صینج ش شیومشکقمهشبهشlشبدلش دهشصست،شصم ش»حضض«شیرش

ل«شبدلش ده،شکهشنش نشیهندۀش
ُ
گویششلدیمش یفصزشبهش»ُهق

تغییفشهفشیوش شکقمهشبهشlشصست.شبهشنو تۀشصنص ریشیرش

اختیارات بدیعی، »حضض«شیرش یفصزشسدهشه یشگذ تهش

ک«شن میدهشمعش دهشصستش
َ
ک
ْ
لشُمش

ُ
ل«شوشیکشنوعشآنش»ُهق

ُ
»ُهق

)رک.شا یلع،ش1381:ش360(.شیرشبرهان قاطع،شذیلش»ُهُدل«،شنیزش

بهش»هقلشمشکک«شوش یفصزیشبوینشآنشص  رهش دهشصست.شمأخذش

برهان قاطع بعشتفییدشاختیارات بدیعیشبویهشصست.

 شیفبعشیرشزب نشفولبهش)Fulbe(،شصزشزب نشه یشآففیق یعش

جنوبشمفصکش،شنیزشبهشlشبدلش دهشصست،شچن نشکهش»صلق ضع«ش
یرشصینشزب نشalkāliشتقفظشمعش ویش)رک.شمق لۀش“Ahmadu Lobbo‟ش
صزشم کسیمشُرَینسون2شیرشدائرةالمعارف اسالم،شمتنشصنگقیسع،شتحفیفش

یوم،شج1،شص303،شستونش2،شسطفش8(.ش

ی».صظ

چن نشکهشگفتهش دشبشیرشیفبعشیکشا متشس یشعش

مشذشصست.ش
ّ
مشصست،شیعنعشبشنوعشمفخ

ّ
می نشیندصنعشوصکشیصرشمفخ

بهشنو تۀشصبوح تمشرصزی،شصیفصنی نشصینشا متشرصشم نندشیشتقفظش

)رصزی،ش َمُه«ش
َ
»َیل َمُه«شمعشگفتهشصندش

َ
ق
َ
»ظ بهشج یش وش معشکفیهشصندش

1957م:ش1/ش65؛شا یلع،ش1357:ش120،ش127(.شصمفوزشم شصینشا متش

رصشzشتقفظشمعشکنیم.شبهشیرستعشمعقومشنیستشصینشتغییفشتقفظش
صزشچهشزم نعشپیششآمدهشصست.ش  یدشصینشتغییف،شطبقشلفصین،ش

2. Maxime Rodinson.

پیسوویچش)102 :1985(شمعتقدشصستشتحولشتقفظش شبهش شیرشف رسعشن  عش 1.ص

صزشخقطش دنش شوشبشیرشبعضعشگویششه یشیفبعشمج ورشصیفصنشبویهشصست!ش

ج لبشصستشکهشصمفوزشصیفصنی نش/θ/ و /ð/ صنگقیسعشرصشیرشکقم تشthinkشوش
شآلم نعشزب ن نشسویسش

ً
thisشبهشتفتیبشبهشtشوشdشبدلشمعشکنند،شیرشح لعشکهشمثال

آنه شرصشبهشsشوشzشبفمعشگفیصنند.
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هم نندشتغییفشتقفظش شبهشzشصزشحدویشلفنش شمشبهشبعدشصتف قش

صفت یهشب  د.شصسدیشطوسعشهنگ مشکت بتشاالبینۀشصبومنصورش

هفوی،شکقمۀش»موصظبه«ش)=شموصظبت(شرصشبهش کلش»موصضبه«ش

همچنینش »لیصوم«(.ش ذیلش 252،ش 1345:ش )هفوی،ش نو تهشصستش

»لفظ«شرصشبهشاورتش»لفض«شکت بتشکفیهشصستش)هفوی،ش

1388:شگ23رش=شص34شمتنشچ پع(.شصزشصینشنکتهشمعقومشمعش ویش

شکهشصسدیشبشوش شرصشیکس ن،شوشبهشصحتم لشلویشبهش کلش

تفسیر سورابانی  صزش تقفظشمعشکفیهشصست.شیرشبخشعش  δ/d
)بهشخط شمعفورش دهشبهش»سورآب یی«(شکهشیرشکت بخ نۀشب یلی نش

آکسفوریشنگهدصریشمعش وی،شیرشافحۀش154ش)مط بقشج1شمتنش

نو تهش »لفد«ش بهش کلش »لفظ«ش سطف19(ش ص420،ش چ پع،ش

 دهشصست.شآث رشتقفظشلدیمش شهنوزشیرشف رسعشوشبعضعش

گویششه شب لعشصست:

ش یرشصفغ نست نش»حظیفه«،شبهشمعنعش»محوطۀشمحصورشوشـ

چه رییوصری«،شبهش کلش»َهدیفه«شوشبهشمعنعشگورست نش

شخدصبندهشلو،ش1391:ش بهشک رشمعشرویش)فکفت،ش1377:ش25؛شصنو هـش

ذیلش»حظیفه«شوش»هدیفه«(.ش

ش یرشیربیدشیزیشبن یشچه رط لعشکهنعشبفشسفشلبفست نعشـ

لدیمعشکهشهنوزشیصیفشصستش»َهدیقه«شن میدهشمعش وی.ش

بهشگفتۀشصه لع،شیرشصینشبن یشسفپو یدهشلبفیشوجویش

نو تهشصست:ش صفش رش 165(.ش 1348:ش )صفش ر،ش یص تهشصستش

»صینکهشبهشآنشهدیقهشگفتهشمعش ویشبهشیقتشآنشصستشکهش

س له یعشچندشصستشکهشمفیهش وخ نهش دهشصستشوشیرش

یرش وش )هم نج (ش یزیشهدیقهشگفتهشمعش وی«ش مفیمش زب نش

ح  یه:ش»تفکیبش"هدیقهش ده"شیرشلهجۀشیزییشکهشجمقۀش

نففینعشصستشمفصیرشصستشب ش"مفیهش وربفیه"شیرشتهفصن«.ش

صم ش»هدیقه«شمبّدلش»حظیفه«شصست.

ش بهشاورتشـ »ظفر«ش ف رس،ش ک زرونش َشِکش
ُ
گ وک یرش

»یرر«شتقفظشمعش ویش)موسوی،ش1372:ش95(.

ش یرشگویششلفیشبویفصحمدیشوشگویششلفیشکهگیقویهشـ

نیزش»ظفر«شبهشاورتش»یرر«شتقفظشمعش ویش)ط هفی،ش

1395:ش329؛شمقیمع،ش1395:ش281(.

ش یرشبندریب سش»مظفف«شبهش کلشmodofarشتقفظشمعش وی.ـ

شخوصنندگ نشمعشتوصنندشمث لشه یشبیشتفیشبفصیشتقفظش
ً
حتم 

کهنشبشبی بند.

***
یوستشف ضلشآل یشپژم نشفیفوزبخششکهشموضوعشپ ی نشن مۀش

یکتفیشخویشرصشتحقیلشوشتوایفشدیوان  مسشپُِسشن افش

)ی.ش763ق(شبهشگویشش یفصزیشلدیمشلفصرشیصیهشصند،شسهشافحهش

صزشپ ی نشن مۀشخویشرصشکهشمفبوطشبهشنحوۀشتقفظش ،شبشوشذش

یفبعشیرشگویشش یفصزیشصستشبفصیشنگ رندهشففست یهشصندشکهش

مط لبشزیفشصزشآنشصستخفصجش دهشصست:

ص1 یرشدیوانش مسشکقم تشحاض«،شق«اضه،شقاضت،ش و ،ش.

 ضولت،شحضورشوشق« شب شصمالیش ایر،شغ«ایه،شقاید،شِاَ»ی،ش

 د»لت،ش د»رشوشق«یشنو تهشش دهشصند.شتایامشنیزشبهش کلشتضامش

نو تهش دهشصست،شصم شِخض«شیکشب رشبهش کلشخض«صوشیوش

ب رشبهشاورتشِخذرشنو تهش دهشصست.شبهشنظفشفیفوزبخشش

ا متش شیفبعشیرشف رسعشصبتدصشبهشdشبدلش ده،شسپسش

dشیرشج یگ هشبعدشصزشمصوتشبهشس یشعشپشتشیندصنعش
وصکدصرشδ ]=شذ[شبدلش دهشصست.شبهشهمینشجهتش»*بذصم«،ش
بفصیشپیششگیفیشصزشتصحیف،شبهشاورتش»بض م«شنو تهش

 دهشصست،ش»خضف«شنیزشبهش کلش»خذر«شنو تهش دهشصست.ش

یرشلفنشهفتمشهجفیشذصلشه شبهشیصلشبدلش دهشوشبهشهمینش

جهتشکقم تش ایر،شغ«ایه...شب شیصلشنو تهش دهشصند؛شصم شصزش

شیرشصینشلفنشتم مش
ً
آنج شکهشهنوزشتبدیلشذصلشبهشیصلشک مال

نشدهشبویه،شخذرشوشتضامشب شیصلشنو تهشنشدهشصند.

ص2 یرشزب نشگورصنعشصیبعش»رض «ش»ریص«شتقفظشمعش وی،شصم ش.

تقفظش»ری «شنیزشوجویشیصریش)افعشزصیه،ش1375:ش75،ش516(.

ص3 یرشدیوان  مسشن افش»لحظه«شبهشاورتش»لهده«شبهشک رش.

رفتهشصست.

ص4 یرشنو تهشه یشم نوی نشصیفصنشیرشسهشسدۀشصولشهجفی،ش.

کقمۀش»حوض«شب شیصل،شبهشاورتش و»یش/شhwwdشنو تهش

.)de BLOIS & SIMS-WILLIAMS, 2013: 96(دهشصستش 

***
یوست نشمنشآل یشیکتفشیقعشصاغفشلهفم نعشُمقبلشوشخ نمش

یکتفشف طمۀشنعمتعشنیزشمق لهشصیشیرب رۀش شوشتحولشآنشیرش

زب نشف رسعشب شینوصنش»بفرسعشت ریخعش"ض"شیرشزب نشیفبعش

ـ پژوهشیش وشسیفشتحولشآنشیرشزب نشف رسع«شیرشمجلۀ علمی  

ت بست نش )ش43،ش عربیش ادبیات  و  زبان  ایرانی  انجمن 
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صینش مؤلف نش کفیهشصند.ش منتشفش 1396ش/2017م،شص87-108(ش

مق لهشبفشصس سشمن بعشیفبعشلدیمشبهشتوایفش شوشتف وتش

آنشب شبشیرشیفبعشلدیم،شمع یلشه یش شیرشچندشزب نشس مع،ش

تحولش شیرشیفبعشصمفوزشوشسپسشتحولش شیرشزب نش

ف رسعشپفیصختهشصند.شصیش نشبفصیشتحولشتقفظش شیرشف رسعش

سهشففضیهشپیشنه یشکفیهشصند.شبفشصس سش «ضیۀصا»لشآن نشتقفظش

 شیرشف رسعشنخستشبهشdشتحولشپیدصشکفیهشصست.شصیش نش
بفصیشصینشتحول،شبهشنقلشصزشصینشنویسنده،شمث لش»ل یی«شبهشج یش

»ل ضع«شیرشم زندرصنعشوشتفکیب تشآنشرصشذکفشکفیهشصند.شآنگ هش

یلوصریش وش یرشگویششه یشی تست نعش متذکفش دهشصندشکهش

»خضف«شبهش کلش»خدر«شوش»خیف«شوشیرشیلوصریش»ظفر«ش

بهشاورتش»یرر«شتقفظشمعش وی.ش «ضیۀصی»مشآن نشتحولش ش

شبهش شبدلش دهشصست.ش
ً
وشبشیرشف رسعشبهشذصلشصستشکهشبعدص

شبهش شتبدیلش دهشصستش
ً
مط بقش «ضیۀصلومشآن نش شمستقیم 

وشیرشتأییدشصینشنظفشبهشلولشصبنشَجَزریشصستن یشکفیهشصندشکهش

تقفظش شیالوهشبفشبشوشذشوشلشبهش شنیزش ب هتشیصری.شیرش

یرش زم نشح ضف،ش یرش کهش کفیهشصندش ذکفش نیزش مطقبش ینب لۀش

کشوره یشسوریه،شلبن ن،شفقسطین،شصرینشوشمصف،شبشوشذشیرش

بسی ریشصزشکقم تشبهش شبدلش دهشصست.

اناتع

آلشصحمـد،شجـاللش)1337(.شتات نشـین های بلـوک زهـرا.شـش

تهفصن:شکت بخ نۀشیصنش.

صبنشصسـفندی ر،شمحمـدشبنشحسـنش)1320(.شتاریخ طبرسـتان.شـش

بهشتصحیحشیب سشصلب ل.شتهفصن:شکاللۀشخ ور.

صبنشیعیش،شیعیششبنشیقعشبنشیعیش.ششرح المفصل.ش10ج.شـش

ل هفه:شصیصرةشصلطب یةشصلمنیفیةش)بهشنقلشصزشCANTINEAU: 1960(.ش

صفشـ ر،شصیـفجش)1348(.شیادگارهـای یزد.شج1.شتهـفصن:شصنجمنشـش

آث رشمقع.

همـک ریشـش بـ ش یـزدی.ش واژه نامـۀ  )1382(.ش صیـفجش صفشـ ر،ش

محمدرض شمحمدی.شتهفصن:شففهنگشصیفصنشزمین.

صنو ـه،شحسـنشوشغالمفضـ شخدصبندهشلـوش)1391(.شفارسـی ـش

ناشنیده.شتهفصن:شمؤسسۀشففهنگعشصکو.

بیفونـع،شصبوریحـ نش)1358(.شصیدنه.شتفجمـۀشیقعشبنشیثم نشـش

ک سـ نع.شبهشکو ـششمنوچهـفشسـتویهشوشصیفجشصفشـ ر.شتهفصن:ش

 فکتشسه معشصفست.

الطـب.شـش فـی  الصیدنـة  کتـاب  )1370(.ش ــــــــــــــش

بهشکو ششیب سشزری ب.شتهفصن:شمفکزشنشفشیصنشگ هع.

یهخدص،شیقعشصکبفش)1377(.شلغت نامه.شتهفصن:شیصنشگ هشتهفصن.ـش

ذک ء،شیحیعش)1331(.شگویش کرینگان.شتهفصن:شکت بخ نۀشیصنش.ـش

رصبینو،شهشش.شل.ش)1343(.شسـفرنامۀ مازندران و اسـترآباد.شتفجمۀشـش

غالمعقـعشوحیـدشم زندرصنـع.شچ2.شتهـفصن:شبنـگ هشتفجمـهشوش

نشفشکت ب.ش

رصزی،شصبوح تمشصحمدشبنشحمدصنش)1957(.شکتاب الزینة في ـش

الکلمات االسالمیة العربیة.شج1.شبهشکو ششحسینشبنشفیضشهللاش

َهْمدصنع.شل هفه:شصلمعهدشصلهْمدصنعشلقدرصس تشصالسالمیة.

رض ئـعشب غشبیـدی،شحسـنش)1393(.شسـکه های ایرانـی در ـش

دورۀ اسـالمی از آغاز تا برآمدن سـلجوقیان.شتهفصن:شسـ زم نش

مط لعهشوشتدوینشکتبشیقومشصنس نع.

ری حع،شمحمدصمینش)1372(.شتاریخ خوی.شتهفصن:شطوس.ـش

زمخشـفی،شمحمـویشبـنشیمـفش)1879(.شالمفصل.شبهشکو ـششـش

ی.شپ.شبفوخش)J. P. Broch(.شلندن-شپ ریس-شالیپزیگ.

ب االسـماء ـش
ّ
زنجعشسـجزی،شمحمـویشبنشیمـفش)1364(.شمهذ

فـی مرتـب الحـروف و االشـیاء.شبهشکو ـششمحمدحسـینش

مصطفوی.شتهفصن:ش فکتشصنتش رصتشیقمعشوشففهنگع.

سـ یدی،شغالمحسـینش)1345(.شاهـل هـوا.شتهفصن:شمؤسسـۀشـش

مط لع تشوشتحقیق تشصجتم یع.

سـتویه،شمنوچهـفش)1335(.شفرهنـگ کرمانی.شتهـفصن:شففهنگشـش

صیفصنشزمین.

سـورآب ییش)=شسـورصب نع(،شصبوبکفشیتیقشنیشـ بوریش)1381(.شـش

تفسـیر سـورآبادی.شبهشکو ـششیقعشصکبفشسـعیدیشسیفج نع.ش

تهفصن:شففهنگشنشفشنو.

سـیبویه،شصبوبِشـفشیمـفوشبـنشیثمـ نش)1888هـش/ش1889م(.شـش

پ ریـسش )Derenburg(.ش یورنبـورگش بهشکو ـشش الکتـاب.ش

.)CANTINEAU: 1960بهشنقلشصزش(

 ـکورزصیه،شصبفصهیـمش)1345(.شعقایـد و رسـوم عامـۀ مـردم ـش

خراسان.شتهفصن:شبنی یشففهنگشصیفصن.

ا حبشبنشیب یش)1377هش/ش1985م(.شالفرق بین الضاد و الظاء.شـش

بهشکو ششمحمدحسینشآلشی سین.شبغدصی:شمطبعةشصلمع رر.

ا یلـع،شیقعشص ـفرش]1357[.شتکوین زبان فارسـی.شتهفصن:شـش

یصنشگ هشآزصیشصیفصن.

لغ تشـش س یفش وش »لغ تش یفصزیش )1381(.ش ــــــــــــــش

گویشعشیرشصختی رصتشبدیعع«.شیر:شمجموعۀ مقاالت نخستین 
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دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

هم اندیشی گویش شناسی ایرانش)9-11شصرییبهشتش1380(.ش

بهشکو ششحسنشرض ئعشب غشبیدی.شتهفصن:شففهنگست نشزب نشوش

صیبشف رسع.شص376-349.

ـــــــــــــــش)1390(.ش»یربـ رۀشورلهشوشگقشـ هشییولع«.شـش

یر:شارج نامـۀ ذبیـح هللا صفـا.شبهشکو ـششسـیّدشیقـعشآلشیصوی.ش

تهفصن:شمیفصثشمکتوب.شص223-197.

ـــــــــــــــش)زیـفشنظـف(ش)1395(.شفرهنـگ جامع زبان ـش

فارسی.شتهفصن:شففهنگست نشزب نشوشصیبشف رسع.

افـعشزصیه،شادیـقش)1375(.شنامـۀ سـرانجام یـا کالم خزانه.شـش

تهفصن:شهیفمند.

ط هـفی،شصسـفندی رش)1395(.شگویـش لـری بویراحمـدی.شـش

تهفصن:شپژوهشگ هشیقومشصنس نع.

ییولـعش)1343(.شورقـه و گلشـاه.شبهشکو ـششذبیـحشهللاشافـ .شـش

تهفصن:شیصنشگ هشتهفصن.

فکفت،شمحمدآافش)1377(.شواژنامۀ همزبانان.شنشفیۀش م رۀشـش

4شنامۀ فرهنگستان.شتهفصن:شففهنگست نشزب نشوشصیبشف رسع.

 گـزاره ای از بخشـی از قـرآن کریم، تفسـیر شنقشـی )2535ش ـ

]=ش1355[(.شبهشکو ـششمحمدجعفـفشی حقـع.شتهـفصن:شبنیـ یش

ففهنگشصیفصن.

م هیـ رشنوصبـع،شیحیـعش)1336(.ش»زبـ نشمفیمشتبفیزشیرشسـدۀشـش

یهـمشوشی زیهـمشهجـفی«.شنشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات تبریز،ش

س لشنهم،شش3شوش4:ش232-221.

ــــــــــــــش)1356(.ش»سهشغزلشصزش مسشپُسشن اف«.شـش

پژوهشنامۀ مؤسسۀ آسیایی،شس ل3،شش2-4:شص15-1.

مختصـر مفیـد، جغرافیـای ایـران زمیـن در عصـر صفـوی  ـ

)1390(.شبهشکو ـششصیـفجشصفشـ ر،شبـ شهمـک ریشمحمدرض ش

صبوئعشمهفیزی.شتهفصن:شبنی یشمولوف تشیکتفشمحمویشصفش ر.

مقیمـع،شصفضـلشوشییگـفصنش)1395(.شفرهنـگ واژه هـای لری ـش

بویراحمدی.شی سوج:شففهنگشم ن .

شک. ـش
ُ
موسـوی،شسیّدشحسـنش)1372(.شواژه نامه و  گویش گاوک

 یفصز:شنویدش یفصز.

میدصنـع،شصبوصلفضـلشصحمـدشبـنشمحمـدش)1345(.شالسـامی فی ـش

االسـامی.شیکـسشنسـخۀشمکتـوبشبـهشسـ لش601شهجـفیش

لمفی.شتهفصن:شبنی یشففهنگشصیفصن.

ن افشخسـفو،شصبومعینش)1389(.شسـفرنامه.شبهشکو ششمحمدشـش

یبیفسی لع.شچ10.شتهفصن:شزوصر.

نیفومنـد،شمحمدب لـفش]1349[.شنصـاب شوشـتر.شتهـفصن:شـش

کت بخ نۀشادر.

ــــــــــــــش)2535ش]=ش1355[(.شواژه نامـه ای از گویـش ـش

شوشتری.شتهفصن:شففهنگست نشزب نشصیفصن.

هـفوی،شصبومنصـورشموفـقش)1345(.شاالبنیـة عـن حقائـق ـش

االدویـة.شبهشتصحیـحشصحمـدشبهمنیـ ر.شبهشکو ـششحسـینش

محبوبعشصریک نع.شتهفصن:شیصنشگ هشتهفصن.

ــــــــــــــش)1388(.شاالبنیة عن حقائـق االدویة.شیکسشـش

نسـخۀشمکتـوبشیرشسـ لش447هـششبهشخطشصسـدیشطوسـع.شب ش

مقدمهشهـ یشف رسـعشصیـفجشصفشـ رشوشیقعشص ـفرشا یلـع.ش

تهفصن:شمیفصثشمکتوب.

یّـب فی شـرح دیوان ـش
ّ
ی زجـع،شن ایـفش)1957(.شالعـرف الط

ابی الطیب المتنبّی.ش7ج.شبیفوت:شیصرصلعفصق.
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