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 دس ظشف پٌج هبٍ  الفجبی صثبى ؽغٌبًیًتیجَ گیشی جش ّ ثذج ُب سّی 

 ًْیغٌذٍ: ًْسّص ػلی حبثتی

  2011/هی / 00تبسیخ: 

 فیط آثبد، ثذخؾبى

 ثٌبم خذاًّذ جبى ّ خشد      کضیي ثش تش اًذیؾَ ثش ًگزسد

ثَ اغالع ػوْم خْاًٌذگبى ّ هشّس کٌٌذگبى عبیت ّصیي ؽغٌبى هی سعبًن کَ تخلص 

هشدْم فتخ ػلی ؽبٍ سا اؽتجبُبً دس همبلَ لجلی ام "گلضاس" ًْؽتن.ثؼذاً، هتْجَ ؽذم کَ ایي 

اؽتجبٍ للوی اص هي عش صدٍ اعت. هشدْم عیذ فتخ ػلی ؽبٍ دس اؽؼبسػ"گلشیض"، "اعیش"، 

 "اعیشی"، ّ "فتخ ػلی"  تخلص ًوْدٍ اعت.

ت پیذا ًوی کٌٌذ کَ آًشا عشاعش همبلۀ لجلی ام تب اًذاصٍ ای غْیل اعت ّ ؽبیذ دّعتبى هب ّل

هشّس کٌٌذ. دس ایٌجب لت لجبة ًْؽتَ ّ پیؾٌِبد خْد سا دّثبسٍ هی ًْیغن تب خْاًٌذٍ اصل 

 هطلت سا دس غی دّ الی عَ ثشگَ دسیبفت کٌذ.

 

 لت لجبة جش ّ ثذج ُب ّ پبیبى دادى ثَ اػتصبة الفجب عبصی

( دّعتبى ّ ػضیضاى هب 1300تب هبٍ حْس  1330غی هذت پٌج هبٍ )اص هبٍ جذی عبل 

ًظشیبت ؽبى سا پیشاهْى الفجبی ؽغٌبًی غشح ًوْدًذ.  ًظشیبت ُوۀ دّعتبى اعتوبع 

تش گشدیذًذ، ّ ثؼذ اص هؾبُذٍ دلیك ّ ًمذ ػویك توبم ًظشیبت، هي دّ ًظش سا اص ُوَ جبهغ 

الفجب ّ الفجب ثذشاى جب تلفیك هی ًوبین، هی ؽْد کَ ثَ یبفتن، ّ ایي دّ ًظش جبهغ سا دس ایٌ

 .وَ ثخؾیذٍ ؽْد ّ ًْیغٌذگبى هب هصشّف دیگش کبس ُبی ادثی گشدًذعبصی خبت

دیگش کبس ًوی گیشم، ّ دس ػْض، ّاژٍ « اختالف ًظشیبت » هي دس ًْؽتَ ُبین، اص ّاژٍ 

 جبیگضیي ایي ّاژٍ هی ًوبین.سا « تفبّت ه» 

ؾی ؽبى سا ًؾش ًوْدًذ، دس ایي اّاخش، هذتشم دّکتْساًت ًْس ػلی دّعت، الفجبی پژُّ

 هي همبلۀ پژُّؾی هؾبس الیَ سا خْاًذم کَ خیلی جبهغ ثَ ًظش سعیذ. 

ػ ًظش پبهیشصاد ُن ًغجت ثَ غشح دیگش دّعتبى جبهغ ْالفجبی هطشّدَ هذتشم دّکتْس خ

 اعت.
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ثشجغتَ عبختَ،  بیین، تفبّت ُبی ایي دّ ؽخص ساثخبغش ایٌکَ، الفجبی خْد سا تکویل ًو

سا  ِبًظشیبت ایٌجبًت، الفجبی خْد سا تکویل ًوبیین. ثخبغشی کَ هي الفجبی ایٌّ ثب اسائَ 

 جبهغ گفتن ّلی کبهل ًگفتَ ام.

اگش آلبی ًْس ػلی دّعت، ًْیغَ ُبی )ې، ۈ، ے( سا دس الفجبی خْد ّاسد هی کشد، 

 ثِتشیي الفجبیی هی ثْد، کَ دیگش ُیچ چبلؾی دس آى ساٍ ًوی یبفت. ثب ّجْد آًِن، الفجبی

 ؽبى هؼمْل ثَ ًظش هی سعذ.  

 آلبی پبهیش صاد ُن دس الفجبی ؽبى عَ هؾکل داسًذ.

ًْیغَ ُبی هؼیٌی سا اًتخبة ًکشدٍ اعت، ّ اص ُوبى  (th)ّ  (dh)ثشای آّا ُبی  .1

سا هی دٌُذ. پیؾٌِبد هی ًوبین  (s)ّ  (z)ًْیغَ )ر( ّ )ث( کبس هی گیشد کَ صذای 

ت ًْسػلی دّعت کَ ػجبست ثْدًذ اص ًْیغَ کَ اص ُوبى ًْیغَ ُبی آلبی دّکتْساً

 (، کبس گشفتَ ؽْد.ڎ( ّ ًْیغَ ) )

"  دقیقاً کاس تشد : ) ر( ّ ) ث(، تشای هقصذی کَ ها ّ ضوا ُا دس صتاى ضغٌاًی 

تش آّسدٍ ًویتْاًٌذ تا صهاًی کَ تغییشی دس آًِا تَ هیاى ًَ آیذ، تَ داسین، ُشگض 

ّیژٍ تَ گًَْ ای کَ ضوا آًِا سا هطشح هی ًواییذ ّ هي تا ُشدّی ایي ًْیسَ 

 ُای اًتخاب ضذٍ ضوا ّ ًْس علی دّست ًظش هثثت داسم." 

. ایي ثشای آّا ُبی کغشٍ کؾیذٍ )ـــِ + ُـ( ّ یبی هجِْل تفبّت لبیل ًگشدیذٍ اعت .2

ُن چٌذاى هؾکل ثَ ًظش ًوی سعذ. هي ایي هؼعلَ سا ثبس ُب ثب هخبل ُبی سّؽي 

ى هی ًوبین. هخالً بتْظیخ ًوْدم، ّ ایي ثبس جِت هخبل دس ایٌجب یک هْسد سا ثی

 هی ًْیغذ.« هېغت » سا « هـِِغت = هِتبة » آلبی پبهیشصاد ّاژٍ 

سا ُش دّ ثب یبی هجِْل هی  )لغْ، فغخ(« خېش » )ثشادس صادٍ( ّ « خـِِش» ّ یب 

 ًْیغذ، ثذیي تشتیت هبًٌذ: )خېش(

اصالً هي تا ایي  ًْضتي  هذتشم پاهیشصاد تیٌص دیگشی داسم ، صیشا ُن اص  " 

دیذگاٍ ًظام آّا ضٌاسی، ) فًْْلْژی(، ّ ُن اص دیذگاٍ صتیا ضٌاسی صتاًی ّ صیثا  

ًْیسی ّ هأ ًْط تْدى ّ هأًْط پزیشی دس ّاژٍ ًگاسی ّ ّاژٍ ضٌاسی  ًیض 

هِست ّ ُا خْب است اگش داسای گًَْ ًَ چٌذاى قاتل پضیشش است. لزا خیلی 

ًْضتَ ضًْذ، خیلی ُا هعقْل ّ قاتل خْاًص تِتش  ) هِتاب ّ تشادس صادٍ ( خِش

 ُستٌذ."  

 

ّاژٍ ُبی هختْم ثَ آّای کغشٍ کْتبٍ سا ثب ًْیغَ )ی( هی ًْیغٌذ، اگش ایي ًْیغَ  .3

 سا ثَ یبی کج ثٌْیغٌذ، هؾکل خْاًذى تب دذی هشفْع هی گشدد.
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" دس اصل ُش یایی کَ ًْضتَ ضْد، تاصُن هطکْکیت سا ایجاد خْاُذ کشد، تَ 

استثٌای یای کجی کَ ضوا دس ًظش داسیذ ّ دس ًْضتَ ُای تاى تکاس هی تشیذ تاعج 

 اص هیاى تشداضتي ُوَ هطکْکیت ُای دس هْجْدیت یا ُا خْاُذ ضذ ّ ُن خیلی 

 ضذ. اص ایي سثة هي طشفذاسخْاًا، دس اّل، ّ تَ ّیژٍ دس آخش ّاژٍ ُا خْاُذ 

ایي یایی سا کَ ضوا تَ ًام  یای کج ًاهیذٍ ایذ، هیل تیطش داسم ّ هعقْل تش ُن 

است، صیشا اص ُن یا ُایی کَ دس هجوْع تکاس هی تشین تفاّت داسد ّ تشسین کٌٌذٍ  

 خیلی ُا خْب ًْیسَ ای است کَ دس صتاى ضغٌاًی هیتْاى تکاس تشد.  

 

( هي دس همبالت لجلی ُن اظِبس ًظش ًوْدم، کَ ůکؾیذٍ )دس لغوت ًْؽتي آّای  .4

( هی ًْیغذ، ّ آلبی دّعت آًشا ثَ ؽکل )ّ ّْ ˜( البی پبهیشصاد آًشا ثَ ؽکل )

پیؾٌِبد ًوْدٍ اعت. ایي ُش دّ ًْیغَ تشکیجی ُغتٌذ.اگش اص یک ًْیغَ عبدٍ هبًٌذ 

یغتن یًْیکْد ُغتٌذ، اًتخبة )ۈ( ّ یب )ۏ( کَ ُش کذام داسای یک کْد ّادذ دس ع

 ؽًْذ، خْثتش خْاُذ ثْد.  

 

سَ ًْیسَ قشاس دادی ُستٌذ " دس ایي قسوت هي ضخصاً هیخْاُن تگْین کَ ُش 

ها ّ  ،گیشد، ّ ُیچ کذام ضاى اص هطلقیت تشخْسداس ًیستٌذ، اها هی  صْست کَ 

ًظش ضخصی  ضوا تایذ هعقْل تشیي ّ سادٍ تشیي ّ صیثا تشیي سا اًتخاب کٌین کَ تَ

ُواى کطٌذگی ای  سا کَ ها دس صتاى سّسی، اسدّ، فشاًسْی، تشکی،  )ۈ(هي  

اّصتکی ، کچی، سٌذی، گجشاتی ّ سایش صتاى ُا تَ ضوْل ضغٌاًی داسین، تَ گًَْ 

 ًیض ًْضتَ ضْد، اها  )ۏ(خیلی ُا خْب ّ ًغض هیشساًذ. ّ تعذ آى هیتْاًذ تَ گًَْ 

اص  )ۈ(دس ّاقعیت تَ اًذاصٍ ّاّ تا الف سسا، هعقْل ّ هأًْط ًخْاُذ تْد" لزا  

 ُوَ صیثا تش ّ فِوا تش ّ تعییي کٌٌذٍ تش است. "

 

دس لغوت ًْؽتي ًْیغَ ُبیی کَ ثشای ّاکَ کؾیذٍ ثکبس هی سًّذ، آلبی دّعت اص  .5

خْد سا  کبس هی گیشد. ایي کبس ثشد دس ثؼعی دبالت هؾکالت˜ ( ًوبد کوکی هذ ) 

 داسد. پظ ُوبى ًْیغَ اًتخبثی پبهیش صاد )ــَ + ُـ ( ّ )ــِ + ُـ ( دسعت اعت.

 

"تٌِا یک تفاّت داسد، ّ آى ایٌکَ پا هیش صاد قْاًیي کسشٍ، فتذَ، ضوَ صتاى 

عشتی سا تشجیخ دادٍ است کَ کاس تذی ًیست، ّ لی ًْس علی دّست  چْى تا 

است ّ آًِا تا صتاى ُای سّسی،  دّستاى دیگشی ایي کاس سا تَ سش سساًذٍ

اًگلیسی، فشاًْسی ّ کشدی آضٌایی داسًذ، لزا اص قْاًیي آى صتاى ُا دس عالهَ 

 ساصی استفادٍ کشدٍ اًذ کَ هي ایي عالهَ سا دس سّسی، تَ ًام ) اّداسیٌیَ(، دس  
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اًگلیسی ) ستشط(، دس عشتی خج، ّ دس فاسسی فطاس یاد هیکٌین، تشاین تٌِا 

 ش تَ ًظش هیشسذ ّ جولَ ّ عثاسٍ سا ًیض صیثا تش اسایَ هی ًوایذ." ضکل اش تِت

، ُوبى ًْیغَ آلبی پبهیشصاد سا تغییش ًوی دُین. (v)دس لغوت ًْیغَ ثشای آّای  .6

 دس ایي لغوت ؽبیذ آلبی دّعت ُن هْافمت داؽتَ ثبؽذ.

 

 ًتیجَ گیشی کلی

اگش آلبی پبهیش صاد عَ اصل فْق الزکش سا ثپزیشد، دیگش کذام هؾکلی دس لغوت الفجب 

ًخْاُین داؽت. ّ آًِب ػجبستٌذ اص لجْل ًوْدى دّ ًْیغَ اص ًْیغَ ُبی پیؾٌِبدی هذتشم 

ّ فشق گزاؽتي هیبى آّای کغشٍ کؾیذٍ ّ یبی  (th)ّ  (dh)ًْسػلی دّعت ثشای اّا ُبی 

کَ هي دشف یبی کج سا  (e)ی ّاژٍ ُبی هختْم ثَ ّاکَ کْتبٍ هجِْل، ّ چبسٍ جْیی ثشا

 ثشایؼ پیؾٌِبد ًوْدم. دیگش کبس سا چشا ثَ دساصا ثکؾبًین.

اهب آلبی پبهیش صاد توبم ثبس سا ثش دّػ اعتبد خیش هذوذ دیذسی هی اًذاصًذ. دس دبلیکَ ثب 

ّهللا ّ » یٌذ: جٌبة ایؾبى تفبّت ًظشی داؽتَ اعت. یک ظشة الوخل ػبم اعت کَ هی گْ

 ، دبال توبم هغئْلیت سا ثش گشدى دیذسی هی اًذاصًذ.«ثبهلل دس گشدى هال 

پیؾٌِبد هي ایي اعت کَ آلبی پبهیش صاد توبم ًظشیبت دّعتبى سا ثب جٌبة دیذسی دس هیبى 

، ّ فشدا ادػب ًکٌذ کَ اص اص ایي جش ّثذج ُب هطلغ ًیغت ثگزاسد. هیؾْد کَ جٌبة ایؾبى

گفتوبى ُب خجش ًذاؽتَ اعت. هي ؽخصبً ؽوبسٍ تیلیفْى ؽبى سا ًذاسم، ّگش ًَ ایي هغبیل ّ 

ثب ایؾبى دس توبط هی ؽذم. آلبی ظِْسی ثوي پیؾٌِبد ًوْدٍ اعت، کَ ثبیذ ثَ ّصاست 

توبم کبس ّ  ى ثگزاسم. ًظشیَ خْثغت، اهب هؼبسف ثشّم ّ ایي هؾکل سا ثب ایؾبى دس هیب

اگش ّلت یبفتن ُویي کبس سا هی کٌن. اهب چشا آلبیبى ثبس ّ سعویبت هي دس ثذخؾبى اعت، 

صجبس، پبهیشصاد ّ دیگش دّعتبى همین کبثل کَ گبٍ ّ ثیگبٍ ثَ تبسًوبی عیوبی ؽغٌبى عش 

 هیضًٌذ، چشا جٌبة دیذسی صبدت سا آگبٍ ًوی عبصًذ؟!!!

 یناهیذ ّاسم کَ ثب دس ًظش داؽت عَ اصل فْق الزکش ثَ اػتصبثبت الفجب عبصی پبیبى ثخؾ

 .بم ػضیضاى ّ هشّس گشاى ایي همبلَثب تمذین ادتشاهبت فبیمَ ثشای تو

 یاد داضت: 

هي قثالً ًیض پیطٌِاد هطاتَ ای سا ًوْدٍ تْدم ّ لی  تا دذی سد عول ًذاضت ، ّ ایٌک 

آخشیي  پیطٌِاد ضوا، کَ تایذ ُن  دس ضکل خْیص جِت ساختاس ًظام سسن الخط صتاى 

ضغٌاًی، فشجاهیي تاضذ ّ تذّى تشدیذ تشای اًکطاف ّ تصذیذات  تعذی  ُوْاسٍ جای ّ 

ستاى تایذ تیطتش اص ایي ًَ خْد، ًَ ضوا ُا، ّ ًَ  ُن  ظشفیت  تاقی خْاُذ هاًذ ، دّ
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عالقَ هٌذاى  تَ دًیا آهذى هجذد  سسن الخط  تجذیذ ضذٍ  سا ّ  خْاًٌذٍ ُای  خْیص سا  

دس اًتظاس تیطتش قشاس ًذٌُذ تلکَ تایذ  عوالً  داخل اقذام ضًْذ،  ّ چیضی سا پیطکص 

د کَ ًثایذ عوش کاسی تعذی خْد سا تٌِا  ًوایٌذ.  دس غیش آى ًویذاًن چگًَْ تایذ عشض کش

دس ایي گًَْ جش ّ تذج ُا سپشی کٌین ّ صهاى سا اص دست دُین  ، ّ تایذ اص گفتاس خیلی 

ُا هعشّف استفادٍ کشد کَ هیگْیٌذ: اسصش تیْسی صهاًی اص اُویت تش خْسداس خْاُذ 

غیش آى   ًَ تٌِا ایٌکَ تْد کَ دس عول پیادٍ ضذٍ تتْاًذ ّ یا جاهَ عول سا تَ تي کٌذ،  دس 

اص صتاى ضغٌاًی چیضی سا تَ آهْصش ًخْاُین ًطست، تلکَ صتاى ّ ادتیات صیثا ّ هاًذگاس 

دسی سا ًیض اص دست خْاُن داد ّ تا صتاى اًگلیسی کَ اهشّص  تا تأسف فشاّاى  -فاسسی

ٍ صتاى سیاست ، اقتصاد، فشٌُگ، تعلین ّ آهْصش ، کاس یاتی ، تَ ضوْل ًظاهی گشی ضذ

است کَ تایذ ًوی تْد،  اص دست خْاُین داد ّ دس تشاتش  هخالفیي، هٌافقیي ّ دتی  ّ 

هْافقیي خْیص  سشّش ًاکاهی سا پزیشا خْاُین ضذ  ّ دس ضیشاصٍ اخالقیات هذذّد 

 اًذیطَ خْیص دس هذذّدٍ  خیلی ُا  هذذّد کٍْ ُای  ضغٌاى تاقی خْاُین هاًذ.  

 تَ اهیذ پیشّصی ّ تِشّصی ضوا 

 ٌُْذّی پیکاس پ

 

 


