
  
 ���ـــ�

  
 ����� ا� از ا��د ��رداود 
  

 بـ�یـ� بـ�م و بـ� ز�ـ�� ی� تـ� ��ـد                  �ـ� ایـــــــ�ان ��ـ�� تـ� �ـ� ��ـد
 %#ـــم �ـ$#ـــ"ن و �ـ�ـــ�ان �ـــــ�د                  دریـــ! ا�ـ  ایــــ�ان ویـ�ان �ـ�د
 از *ن بـ� %ـ� %)ـ�ر ب� د�(ـ� ده�ـ&             ه(� �ـ� ب� �� ت� ب� %)�� ده�ـ&

  
  
  

�4 از ای� �2ه#"�3ن ای�ان واژ� ا� 2ر�. ���� را ب� 1� واژ� � /�ب. و-� ب�,+ی�                               � 6ل��،              از *ن تری9 ب� ب�8 در ����� ه
             � ��,�ی+ از >�� دی�ی� ب�,)�� ا��%. د��ار ا�  ول. ا���ا ا�              . ����6 ب�6 %ر �. رود ا� در ,:�"� ه#�ز و-� در �� زب�

3 واژ� ه66� دی"�66 2ر�6. را ��6ن >�د رواج ده�& و زبن ب��. ای�ان را %& و                               ر�6�2 ر�6�2 ب�6 واژه6. ����6 >66�� ,��6ی& *ن را و ب
ن ب. ��ز �زی& و در ای� ز��#� ه& ب� �$�  >�د ���وی. ب<)�&"� .ب�4 از ب�"

  
ل ��:�6د %� تA@�@. دربر� � واژ� � ���� ب?#� و ری)� و ب� �#�ی� ه+ار �ل� � *ن را �)ن                        �   در -66. ای�66 ��6# �66ل %663. ب�6 >

 ��ب�66 واژ� � ب�"��66    *ن را،�66� ��E66�  663 از �#66>�� واژ� ا� و ب�66 در��66. *ن �66. ب�66دن      . ب�ه�66 و ارزش ل66C�� *ن را ب�66 �(ی66
ب�ت��6 >�اه�& داد و ب. ت�دی� در ه� ��رد ب� %ر >�ه�& ا��ا>  و �E از �#�� ب *ن ا�E ه& >�اه�& ,�2  و ه(�� ا�E ا�  %�                                             

6 را   �                                      �#� ا,� �� ه& ب� -�ر %$. در�  ���� ی ای#?� در ر���ن �:���. از واژ % .� ب�دن �)�6. واژ� � ب�"��6 وادار  ب�6 6%ر 
       �6�2ر�6. ب�ت�66 �� � ب� �#8. �ت�� �2ا��3 �� و �>�". ا�  و ب�             ،از *���6  لC6  و-� %� >�اه�& دی� �:���. %#��. *ن              . ه6

 .ه�F رو� ر�ت� از ���� ��3 
  

8دل و-�    ،��6H�ع ای�66 �@ل�6 ����6 ا�       � ،                  Iذ%� ح�ی L��M و-#. از Eح �:  �<� در ارزش لC�� *ن ا�  �� ,:�"�ی. در ت�Aی
 .حP ال�-� �� اOی(ن و ب�8 �@�� ب� ��-. �>�� و ��8 ���8 را ید %�دن

  
Qا�  ��ی .Rو-� ,��� ح�ی Pح  ���ان ��د ب� �<�. %� �� ای� 1 زادم                ��8ی

  
 :و �E از *ن ب� ,:�� � ��9 ب�ی. ا���Oل ��31

  
 ای� و-� ���ی3  %� را �م ��3                  و�م ��3   ای� و-� ��T و /�اق

  
ن � %�#��ی� �#� %��. ای�ان ز��� ا�  و در �C1ا�2 و                  %�� � دی#. ��� ای#� ,�ی�& ���� واژ� ای3  �#�ی� ه+ار �ل� در او��

ب� 6%ر ر�6�2                        *ن �6#ن E66� �6% از ب��66(�دن ای�66 �66>V >�اه�& دی� %� ���� واژ� � ب. �م و                       ،ت6ری9 �6 و در ادب�6ت 2ر�. ب�63ر 
     63�� .�( >�". د�ت�� روز,ر ص:�� ��3  واژ� ای3  %�#�� از تری9 %�� �ل                 . �� �ری)�6 و ب�6 ا��6�ار� دارد از واژ� ه66

�، 3�* �ن در ��� � ه)�& ��4 از ��Yد �X�3 ه& و1�د دا�  و او�� ,�ا�(#� . ��4 از ب� �� %ر *��ن �ده و ه<
  

        �ه  ��6(�� Z#66� در) ب� ����                     ) %����6 ���6ر ص�6 و ا���6 از واژ� ه6� زب66ن *ن روز,6ر ب�66 ید,6ر ��� ]@ 2 �6% .6(#�دوران ه<
� ب�66 � �. ر��� ���� را ه& �. دی�ی& ��                                                      ��  ��6, ��6#% ). ب�466 از *�^�66 در �#66"� #�ب. �6� ا,�6 از �62س ه< ب��6(. >�ری6& 

ا� در او�� %� %& و %�  �2س ه<�#). را ��1ان %�د� ب� ا��از�                . �62س ه<�#)6. و زب66ن او�� ا��a ت:وت ل�`� ب ه& دار��                 
66رم او��66 ب�66 �66 ر���66� و �66ب@. در              �� �ا� واژ� � ����66 ب�66 66%ر ر�66�2 %�66 ب�66 >66�ب. �66. ت66�ان �:�66�م *ن را دری662  ب66 ای#?�66 ی66

ن و�     ،ا��Y��6 ا�?#�ر     #�(�  بز ب�4 از ب�3  بر      ، در ی�رش �C�ل� و ت�ره از ��ن ر��2           ، �$�%�ن و در ت>  و تز تزین        ،  1
� ا� ��� � .���� در *ن ب� 1

  
 ب3 ه&    *��� و������Rb در او���#Rb�، ر ر��2 ا� .  ول. �<L?� ���3 ب�)�� ب� %

2ر�. در د�66  ا��6Rb�  66 او��6ی. ب66ی� در 2ر�. ���� ��د                                              �6ی�� %�6 در ب�663ر� از واژ� ه6c� داری6& و �% ،ب6# بM �6�ا/��6 
� ا� ��� � و در ادب�ت � ب� 1�� �?�#� . 

  
2ر�6.       �"� بX�2 �6 *ن ید ��� ا�  ای� ا>�Yف از *�` ب�>��� %� در                              ،در �2ه#"� �& و در ب�66>. دی ب�>. ب�66 �63% �  ����6 در 

 .����� ا��» یٍ  » « ِا«  ب� 1� ،ال:�� /�ب ح�وف بص�ا ��3 
                        �?�:j �66�د �# ی� �`�6�ل ت$  ب بی�  ,�دی�� و 1+   ) اب�(��! » b�ّّ!« دی� و   » ّدِا�« او��ی. در 2ر�. دی� ��� و          »ّداوَِ«   ����6 

�?�6 واو �`��ل     . ی6� ��68وف ت$:j6 �6. %#�6&          ا�6 ا��6وز� ا���6ز ی66� �`�6�ل از ��68وف در 2ر�6. از ��6ن ر�66�2 ه(�6 را                    ،*ن#�
 .ُدو�  و ُ���  و ُ>�� و ُب�� و 1+ *ن را از واو ��8وف بز �)#>�� ه(� را ��ن واو ��8وف ب� زبن �. را��&

  
 ��� %� در 2ر�.    ���Rاو��6ی. %�66 در واژ� � ��6Rb ه& دی�� �. ��د در 2ر�. ,ه. ب� ه ت��یL ��)�د ��ن                 » ث« دی"�6 ای#?�6    

�6 ��6� و    R��     .6ر� %� در   ث��و  ) %��(در 2ر�. ت<)  ُ ثُ�>4ُ    ,�66دی�� و ,6ه. ب�6 ث6ٍ  و ���66 ت�6��C �. یب� �#�?�                    ���6  %�66 در 2
��ن ُاو��� و    : ا�`م واژ� ه� �2س ه<�#). و او��ی. دی�� ��)�د           ��66� و 61+ *ن و دی"�6 ه(�6 ح�6�2� ّاوا %�6 در              ��6 2ر�6.   



ن %� بی� در ��$�� و 2ر�. ���               Rb�ّّ�ب#ب�ای�  . ّا ا�2د� ا�      ا�qّ6 و ّدئ66# 66�V, �66%  در 2ر�. ّا��� و ا�P و دی� ��� واو                   #^�* 
)� � I6b�ّ L682 در*��6� %�6 ب�6 �#86. 661� ,6+ی�ن و ���ن ا�                      . ا�6   . از ه(�� ��Tر ا�  ���ن در ��$�� و 2ر�.         . �6Rb�ّ از ری

,�ن ای�ان                                                      ��, ��3ر *��6� ا�66  ا,�6 در ل�`� ه6 Ib >6�د �1ا,��6 در او�� ب �ّ L682  66د ا�� 6ن از ه66(�� ب#)�� � �ه(6^#�� واژ
�?� در ل�`� � ب$�چ #� ���� ت. در ل�`� ه ب� 1Cد ل . ب� �#8. >�� ا� ��ZتA@�@. ��د *�?ر >�اه� �� %� از ه(�� ب#�

  
� و �� در ب<)�ی. %� ی)  و و��ی�اد ��+د ,�دی�� ا��                                 �� ����6� #3 �� در *ن ب<)6. %�6 ی . ��6Rb در ��ا��6 او��6 ب�6 6%ر ر�6�2 
                           P�� ت�1(� �. %#�& و ب� 1� *ن ���� �. *وری& ت >�د >�ا�#�,ن ه� �#8. �#��* � ای� واژ� �� ه66ی. را %�6 در *� ب�6>. از �(�

ن � *�^� در �1ن ��� و �C+                             ،%�6 >�ا���6 ب�#� ب� *ن ب�ه#�      %�� a ��4 از ت�1(� � *ن �(��� ه بی� ید*ور ��ی& %� در دی� �
�@& ب� ه(� /ل& %� ه(� /ل& از او�       « ا�  از ب<)ی)�� ای+د� ا�  و ب� �:��م    / «       �ه(� در >�ر ��ی4 و ��ی4 ا�� ای#

ر� ا� �١t LT2 ���3>� از =) :ب� 1� �. *وری&) و >�د *ن را(  ،���ه�&) ��ی4(ی#3 ��ی�) ه
  
ب�ا� ای�6 1ه6 و رو��66ه و ��ا>�ره6 و ���� ه و *ب<�ره و *ب� و ز��#� و ,�ه� و ای� ز��� و *ن *�(ن و بد �a؛                                   «  از 

  ��) و(از ب�6ا� ��6ر از ب�ا� ��دان �a و ز�ن ،)>�د �@�س(=ا���ان 1ودا�. و از ب�ا� ه(� � *�2ی�,ن �w#� ��#�) و(ُ>�) و(�
a %� ردان �%. ه�#�3�.« 

  
 � ��١tت:وت. در ا82ل �ر� �    از �)(�� ه از ی#3 ب١x از دو��� ه و در �ر� � ١tدر �ر��* ��#�  : از �<���3 ه

  
 ». ای� 1ه و رو��ه و ��ا>�ره و ���� ه و *ب<�ره را ���3ی�& «
  

 � � :  از ��+ده(�� ه� ی#3 ,�ی�١٠در �ر
»            ��� � �#� ، ا� اه�را�+دا� �a از ب�ا� ���� از ,$� � در�  ب�>�ردار                      ، ���3ی�& ت�ا   ،ا� �w#�ار�V  ) >�د�6ن (���63ی�& ت�6ا �6

              ب a ب#�د ا�  ت ه� %3. ب$#� �ی� ت� در ای� ���� زی3  %#� �� در تب�3ن ��                ) و(در�   ) *�^�(از ��6دان در�  ب�6>�ردار �
 ». در ز��3ن

  
 � ��٣٨در ��� ی)  �ر��*  : 

66ی�   . زی�663"ه�� ��66("�� زی66ن ی66ب#�       «(�  در *�`ه66ی. �66% ��(66ن �66?#ن و دروغ ,�ی66ن و        ،*ن ����66 ه66ی. %�66 زی��663 در *��66
ن �ر�ین ز��,. %##�,�#(% .« 

  
 � ��{{بز در ��� ی)  �ر��* : 

»                   ��� ��<� .%� ب<4      ، در>)ن  ، ب. *ز ،ب+رگ) ���#.(���6 را ���63ی�& %�66 ���#4 ب� ��#� ز��� در �1ن >.  �2اخ ب�3ر �#
« 
  

 � � : *ن *���x٠بز در �ر
ب�ا� او     «  �� ،در>)ن در *�`ی. %� �� �P ا�  �� ت��,. �� بد ��د        .......... دادار اه�را�+دا ���� �>  ب� زب� ال��ز      ) ���(از 

��+,�� .��< »......  �� *Oی4 دی� *�2ی��،,�م �� �
  

 � � : از ه(ن ی)  ,�ی�٨٠در �ر
بن     ) ا� ���66(ت6�ی.    « ��� ب� ���� %3. در    « :  *ن ,�ی�  ١٣٨ه(�^#�� در �ر� �      » .... ت�ی. �"��ار %3. %� دروغ �"�ی�      ،����6 

 ».ب��& و بژ ��ی4 ب� 1� *ورد  *ی� %� از ب�ا� و� ��)�ا� �ر� و دا� و ��2���دار ب
  

 � ��t٧در �2وردی� ی)  �ر��* : 
6ن در *�`6ی. �6%                                «� ��� ب�ا� 61 و % 1 و ���� دا�  *�^#ن %� ,�ی.         ) ه� ی� از *�ن    ( �2وه�6 ه6 در ��?6ر ه66(. 1#"#�6 از 

 ».  از ب�ا� >�ا��� ��� �2اه& ��� � >�ی4 در ���د ا� ،ارت)�ر دل��� اب+ار Z#1 ب�ب��3
  

 : ,�ی�١ �ر� � {) LT2(= در و��ی�اد �2,�د
 ��66 در �P66 ،%�66 او ��66 در روز  ) ب�66 ای�66 �66. �66��  (  دزد وام ب66ُ�د و راه66+ن وام ده�66#�   ،%663. %�66 ب�66 ��66د وام ده�66#� وام ب�,�66دا��       «

 ».از ب�ا� >�ی4 ب�,��د) دی"��(>�ا��� از ���� 
  

ر� �        ١٩در �6,�2د     � #�ت               ٣٢ و��ی�66اد  �� L66� ��6 از�V, از E66� رانو ر���6ن ب� ب�)  �<� ر��2 �#��         ) ص�6اط ( از روان ��?�6%
� زری� اه�را�+دا                 «: ,�ی�ر�ین >��#�د ,)�� ب� ��� بر,� � ب� و�. ����   ،ا�)�w#�ان ,�ای#� ب� ��� ,�ز�ن     ) و(روا��

ن دی"�،اه�را�+دا% ».  ب� و�. ���3 �
  

� و >ن و �ن و دود�ن و                             � و زاد,از ای�6 ��6# �6ر� %�6 از ب�6ا� �(��� ید %�دی& ب� >�ب. ��Rb� .#8 ���ا�  %� �#8ی. 1+ 1ی"
� از *ن ب��(. *ی�            �� و زی�3"�در ای� �#� �ر� و در ه� 1ی. از او�� %� ای� واژ� �. *ی� ه(�� �8#. ب�از��� ا�                                 .��6ا� و %

ن و                         ��#� ه66& ه6(�� را دری6�2#� در �#�66 ه6+ار �66ل ��46 از ای�6 ای�ا��6ن روز,6ران ا�66? �. ی6ب�& در �ری �6 �6 ا��6وز از *ن در ^�*
ن ��+ ه(�� �8#. را��� .ب� *ن داد��  �

  



ب دی#. ��#�� ب�د� و ��ب�ان و دا�ین ب+رگ                 ای6#� ب��#�& در *ن روز,ران %� در ��ا�� ای�ان              �% در %ر ب�د�� و ب�         ز��� او��
 را ��� ا��#�3                      ��* .�#� .��3  ب�6 ز�66ن �"66رش او��6 �+دی� ب�د�� و ه#�ز واژ� ه� او�� از یده ����2 ب�د و د�  %& �8 �،  

 .��b�ّّ� را ب� زبن *ن ز�ن %� ��$�� ب�د� �"��� ,�دا�����
  

 �E از >�د او�� از %�#��ی� *ثر %��. ای�ان ب� �(ر ا�  زی�ا ای� ,+ارش                          ،��$6�� او��6 %� *��ا ز�� >�ا�#�          ) ت:��63 (= ,6+ارش 
      �ن *�6ز ����ی� در ه#"م �د�ه. �<���3 بYش         ،در روز,6ر ا�66?� )xد� ٧٨ – ١Y��  (     ن دوام دا�  �� در���و ت ا�`م �

   � �6ر� X�6H�د               ٩{ت�M ن�   )  ��Yد� x٣١ – ٩٠{( از �6,�2د ��6رم و��ی�اد از �+دa ��3 ب��اد %� در ز��� �>�وج %�د �م ب�د
 .ا� 
  

� و در ت�mehan          X�H  ��� و��ی�66اد �Rbّ� در ��$�� ب�        ، از �6,�2د ��6رم       ١�6ر� �   ) ت:��63 = ز��6   (= در ,6+ارش    �� �,�دا���
   �در �)6  در ��6$�� �6#ن %�6 در ���6 � ��$6�� ب#�ه46 *��6� ب(86#. دژ و بر� ا�  ی 8M$� و                                ،»در �)6  ,6س    « : ا62+ود� ,�6دی�

�ن و �)  دار و �)��ان و �#ه"���(� � یر ب#ب�ای� در �)  ,س ی#8. �)�"Tح. 
  

     � �� ا�                               ٧در �6ر�� ����� ��� *ورد� و در �3<� ب�ل ه� او�� ��� و >� از ده(�� ی#3 ب� 1� ��Rb در ��$�� �ن و >
،            � �ر� ن        ٣٢ از �6�+ده(�� ه از ی#3 و در ,+ارش �ر� �          ١ ه(6^#�� در ,6+ارش � � � از �2,�د ��زده& و��ی�اد و 1+ *ن واژ

ن ,�ی�&،دی�� �. ��د �#ن %� ���ا��& �ن در 2ر�. ب� �#8. >�� ا� )�< ن و �ن ی< �ن *ورد< � � . �)8�O ب واژ
  

   Z#6��ن                   ���ی�. زی��3 در ت�1(� � ��3?�ی  او��           ) از بYد ه#�    (د���ر ���ر �ر��ن %� در ��� � دوازده& ��Yد� در �#`
 ر���� *ن را��ا�دب�   ��Rb را�#��b� ی. %� ب� . ,�دا���� ا� �#�ی�ب�    ,�دا���� و در ه� 1

  
      �� و %��66 ا��66وز� ه#�66وان     ،ا�66  و �#�ی�66 ب�66 �#866. >��66 ا��66TM ( 66 (= ��ا�66د در ��663?�ی  ب�66 �#866. >��66 � ب66+رگ و >�,66

�#�� ب�ه(#. را �#�ی� �"(����. 
  

 � .از او�� و ��$�� ,���V بز از ���� �� 1ه� دی"� �م و �)�. ب� 1
  

� و >ن و �ن ا�                   �c ب�6 �86#. *�?�66 ,:��& ب� �#8. 1ی" �،                    �?� ا��وز� *بد ی#� ��2 ب3 از ���ه� ای�ان ز��� ب *ن ت�%�P ی
6ل دی�6� �6. �6�د              A� ��6 وM ُP%�6� �6��از *ن ه�6  ُ>(��� %� ب� ,:�� � ح(+� � اص:��. ���� ب�د�              . *ب6د� در ب�63ر� از �

ر� ب� ارزش ، ه(� ��� *زاد د>�� ب�(� *��ا �>  و ا�?#�ر *��ا وی�ان %�د،زی�6 و �":  *��+ در ر��ق ت(��� در اص:�ن         % 
 .تری<. ای� >�� ��اری& ه(�#@�ر بی� ب� یددا�  %� ه(� را ��ی�#3,ن ای�ا�. و /�ب �Mون و��. ُ>(� ه& ����� ا��

  
�#�  ٣٧٨در ت6ری6M 9& %�6 در �6ل      � ���)<ُ +�� ��6� Qل� ٣٨{ – ٢٠{( اب�ح#�:� � دی#�ر� ب� -�ر �:LT از Z#1 ب��ام ,�ر.  ت6

�3 %� �"��� ای�ا��ن ح�$� � 1#". ب� %ر ب�د� ب� >�?��                                          ) ��Y6د�   ��6اد ا�6  �6<� دا���66 �6. ��ی� 6ن ت�6�% %�6 ه��لM< ب6
� د�(� ره %�د�� ار ص�ا� *�� د�(� ب� ه�اس                                 6� �66#"�ی+� %�6د� ب� ,�دن ه:  ه+ار %�� ا�P *وی<�#� و *�� را ب� ل)"�,(<

  . ب�د%)(���در ) ه��ل��(ا�2د از ��?ر رو� ب�ت�2#� و ای� �?3  ت�%�
  

>�داد ب�66 در61ی. از 6�%ب4 %)(ه� و در 1� دی"� %)(��� ید %�د� �. ,�ی� از ��و ت %)(��� �#� 9��2 ا�                    ه(^#��   ،اب�6 
 .ی8@�ب. %)(ه� ����� ا� 

  
��4 از ای� ��ز��� *بد و �� 1(�8  ب�د ری� *��ا وی�ان             : ی6M�ت در �8`6& ال�$�6ان از دژ %)6(��� �6+دی� ��6و ید %�د� ��#�ی�3                   

ن ا� ��%  .%�د ای� %)(��� %� اب� >�داد ب� *ن را �Mی� � ب+ر,. ت�8یQ %�د� زادب�م M�م %4 ی
  

6ر ب6ر از %)6(��� ی6د %�6د� ی6� بر در ه#"م ل)?�%). ���2ا� ��زبن ���3ن در روز,ر بYش                            �� ���2دو�6. ��6+ در �66ه#
ن M�. در ���د >�� ه��ل(� :>��#�از) �د�

  
 �w� ب� %)(��� *ورد �#�ان          � %� >�ر��� ب� ��خ ُ,& %�د� را
  

ن و ,��2ر %�د�4M :و �� بر در ه#"م ت>�� ب��ام ,�ر ب� ل)?� >
  

 %� د���ر او ز�  اه�ی(� ا�          ب� ت�ب�� �<`�� %)(��� ا� 
  

 :در 1� دی"� ,�ی�
 %� ب� زد �� از %�� ,��. �2وز                      ب� %)(��� *�� ب�#"م روز

  
 :بز ,�ی�

 �� از ت>�� بد �ین �� ��و                      ����w ز %)(��� *�� ب� ��و
  

� ا�  ب� ای�                                   ��� ب6ز ی6M�ت در �8`6& ال�$�ان از دو ��� دی"� ای�ان ز��� �م �. ب�د %� در *�� واژ� � او��ی. ��Rb ب��� ب� 1



ی?. از *ن ���ه >)(ٍ�� ا�  %� یM�ت ,(ن %�د� در >�ارزم                » ت�ـ6  « �#86. �6%    � %#��.  ( او��6ی. ب�66 ث ت��یL6 ی�6�2 ا�66  ��< (
ح(�66ا� . ب��66 و دی"�66 ارث<�R�)66 از تP�%�66 ای�66 دو �66م ���ا�66  %�66 �<���663 >66�ش ����66 و دو�66. ارت<)��66 ی66 ارد���66 ����66 ا�66                   

$�ب ارد>)�R�)6 ی6د %�6د� ا�6                   هّ� ال@  ه(ن ��ز��#. %� در روز,ران ب�3ر %��       ،ارث<(��R ��+ در >�ارزم ا�      . ��63:�� در �+
ب�د          � ای�ا��6ن � ��ال                                 . زی�63">�د ���6 ارث<(��R را ی?3ل وا��� ��4 از ت>  و تز ت�ر ب� >�ارزم در �  ه`��   t١tی6M�ت 

 :دی�� و *ن را ���� ب� ب�O وOی  >�ارزم دا���3 ��#�ی�3
بزار ب�63ر و �68(  �62اوان دارد              « ی�<  >�ارزم                . ���ی63  *ب6د � ���1�1 *ب6دت� و ��1(�8  ت� از �����T ا�  از ارث<(��R ت

 ب� %)�. %�  ،�� ب� *�` از �ح�� � ��و ر���م �E از *�?� در را� ب� ���� �<  د�ر ��ی& و رود A�1�ن                   . ��6 روز را� ا�6      
ری& ت ای#?� >�او�� ,)ی). ب<)�� و ب�                              w63ن ب1  &�ه �6� ب6�د *�^6#ن %�6 �6+دی� ب6�د ��6 و ه(�ا� ���6 در *ن ب6�دم از ی966 2)�6د

 ».>)?. ر���ی& ب�ف و ��� ب� ا��از� ا� �<  ب�د %� ب� زبن ��ی�
  

ب� ید,6ر ب� دی�ار %روا��3ا� ارث<(��R ����� ��+ در �8`& ال�$�ان ید %�د� ا�                                       در %�ب ح�ودال8ل& %�      . ی6M�ت د� �62د ��86 �6% 
 :در 1+ ���ه� >�ارزم ��#�ی�3) �ورال#��( ه`�� ����� ��� در �<� از ��ز��#�� �2اردوان٣٧٢ب� �ل 

ن و >�ا��� ب�3ر ا�  «�3�%  1� بزر,��� �R�)(<.« 
  

        �R���6<ُ ��#^6)ر���6 ����66 (= ه�ر اب�                                   ) >�� �ی� � ا2)�#6 �#�?� اب� >$?ن �. ��ی�3 /� �M �را �6+دی> 6م �Mی�6 ای63  در ب�
 در >����R د>��� را ��+د ب� ��ر� از اهل. �Mی� � ا2)#� ب� ه(��3 ب�,+ی� از ای� زن ��9 اب�/$. ��# ���ل� ��#��. 

  
 � : ا�  در ح�ود ال8ل& ,�ی����#�دی"� از �م ���ه� ای�ان %� ب� �?L ��$�� و 2ر�. ب� � ر���

���#� در ح�ود بورد ی اب��ردزاد و ب�م /رف اب����8               . ���#�6 ���%�63  از ح�66ود ب6ورد و ا��66ر ��6ن ب�ب6ن ��د� در >�ا�ن                «
 ».��8وف ا� 

  
%� در ح�6ود           6�%ب ا��6ارال��ح�� x٩٩               ��6� Qل�ت ب. ���866  6ت ال)9�6 ا� ��ی�#3� � *ن �A(� ب� ال(#�ر ال(��#. از        ، ه`��6 در �@

 � `� .ه(
ـ��� ا�6  در �ری�6#                                          ���ه� ای�6ان از ب�66ا� �(���6 و رواج واژ� � �ـــ  ���2@�6� از � � ،  ی6@�� داری6& در تA@��6 ب�)��         ،ای�6#� �6

ل %#��. ای�انA� ��� ب�>�اه�& >�رد و ب3 در ��� ب�4 ت�AیQ واژ� � ���� را >�اه�& ی2 ،ب�)�� بی� ,��� �)%  . ب
  

 :لC  �2س ا��� %� %�#��ی� �2ه#Z ا�  ���� را �#�� ید %�د�: ا� ���� در ادب�ت �
ن و و-� و زاد و >�ی4 و ,�وه. ,�ی#� اهL ب�  ب�د «)�<.« 
  

 :/#��T ,�ی�
 ب� ��?ر او ُ��خ روی. %#&                   ب� دل ,:  ا,� 1#"`�ی. %#&
 %. ب. �� ب��##� >��3 ت#ـ&                       ب"�ی#ـ� �ـ�د و د� و ��ــــ�#&

  
� :در �3<� ب�ل ه� �2س ا��� *��

1� ب�� و >ن و �ن و زاد و ب�م و >�ی4؛ ���� >ن و �ن و 1� زاد ب�م: ���� >ن و �ن و و-� ب�د « ����.« 
  

� ���� ب اول �:��ح >�� را ,�ی#� ح?�& �2دو�.                                    ��* Z#د %�دن ا�  در ای� �2ه�1�"��� در >�ر ی Z#ا��� �2ه  C6از ل E6�
 :را� 

  
 بـ�ا�ـ�ا>��ـ& ��ـ�� و دود� را                      ز بـ�� یـ?ـ. یـر ,ـ& بـ�د� را

  
 :ح?�& ا��� را� 

 ب��دش ب� ص� Oب� ��(ن >�ی4                      �� *�� ب� ���� و >ن >�ی4
  

                                               �66-� و ب�هن 61�� و ا�`6(� *را واژ� � ����66 ب�6 �#8. >ن و �ن و 1M ن�2ه#Z ��6ور� و ب�ه66 ��ن   �" در �2ه#"�� دی
� و زاد و ب�م ا� � و زاد,� و ب" .*را�"

  
68�. دی"�6 %�6 ا62+ود� ا��6 ب6�#د� ��6ارد             � ه. ب�6 ر���ن ری)� و ب� ل�C.                             ،ا�6 6%& �ی�6 ب�د��66 و را 3ن �6 )�� �62ه#Z ��ی  �6�ن ب�

ن %� ل�C. ی�2#� ب� ح�س �#8ی. از ب�ا� *ن �>�#� و ب3 ای� ح��� ب� �:��م %$(� ب �:��م                             ،��ا��#�"��V, ر در ه� 1 از ا�8
 .1($� و %Yم رب�. ��ارد

  
��� �م ب�دی& از �(E 2<�� دربر� � واژ� � ���� ای� ��8 ب� ,�ا� *ورد� �% �<�� � :در �2ه#"�

  
ن را�� ب� از ه+ار /@ر و ��M$� و ����                ی� ذر� از /#ی  ت�  �1

  
66�8ر 1(6ل. در ��(�M �6ن ه:�& ه`�� M(�� �. زی��3                       � � �ه� لC  ب. �م و       ا�$P ا�8ر �3  >�د را       . �E)6 2<��6 ��ی�#63�

 3�� ����8� �ن %� ,�ا#^�* ��  %�د� ا��،�)�. *ورد)H �"ن دی . ا� در ��رد ���� ا/��ر او را ��ی�#3,



  
ر بر ب� واژ� ���� ب� ��<�ری&         �� ��� ب� �� ت� دی"� ش                ،در �ه#�� ��1�"��� ب� ,�ا� *ورد Z#ن ا�  %� در �2ه ی?. ه(

 :ای� ا� 
  

 ��ا یر ای+د ب�� %ر ب�4                   ا,� دورم از ���� و 1� >�ی4
  

 :در 1� دی"� ,�ی�
  

�1ن ا�  ��(ن ت� � ب�ی� ب�#�ا ���� و �ن ت�                        %� �
  

 :بز در 1� دی"� ,�ی�
  

ن ر��)�� � ب�ی� ب�#�ا ���� و �ن ر��               %� ��ن ت� ب�ی� 1
  

                  ��6� �� 6ن و و-�66 ,�2)�� ب�� %� در �#� �ل ��4 ازی�             . ,:��6& در لC6  �62س ا���66 ����6 ب#86� �6. >�� P�� .#8� ��)ی� ه�
           �#6�1� و-� ب�,6+ی�� ب ت��         ،����6 را ب�66 � .#8� Yد %$(� � و-� اص��66 �. دا��& >?�#� در ه(�� . �2ا��3 ��ا�    Patric ا�6

                    � ی� �#86. ,��6�2 ��6� ا 6ل ا>��6 ب�6 ا� �# ��م *ن �6�#� ���� ب�3ر ت#"�� از �:��م %#��. *ن ا�                . � :� � �تج ال�8وس   . دای�6
 :��#�ی�3

    ّ�6�MOدادن                                 و-�6 �#6+ل ا �� ��د�ن و *>�ر ,و و ,��:#� ا� ؛ و-� ی1 .#83ن و ��ب[ ال�@� و الC#&؛ ی8#. و-� 1ی"�O�6 ا�
ب�      ،�6�-� 61� *��6ن     : ه(6^#�� ز�<)�� در �@��6ّ� اOدب ��#�ی�63                �@�& �� ب�      ،  او-� ال(?ن و-� ,�2  1� را         ،  �#6+ل   ، و-�6 ر

1�؛ و-� ال�$�،����. %� ر1�ع %#�& ه(�� �8#. را >�اه�& دی� و 1+ از ای� �8#. دی"� ��ارد.  و-� �>  ��� را و ���M ب�. 
  

ای� لC  را %� ��ی�#3,ن       .  *��� ب� ه(�� �8#. ا�       ٢xدر �6M*ن %�6ی& ه6& %�6 ی?�ر ��ا-� 1(� ��-� در ��ر� � ت�ب� در *ی� �                    
ب�د� ا��6 ��66+ ب�66 �#86. >6ن و �6ن و ��66ا� ,���2 ا��                    �6 2ر�6. ب�6 6%ر R� 66& وc� ه4 ده�        ،ای�6ا�. در�ص� >�3و در �?ن %� �#� 

 :,�ی�
  

 %)  >�اه��ن ب�ی� ���3 ر�ـــ�              روز و �P را ده� ح�$. �>�� ا� 
                    تت �:ـ�ی�ـ� ب� �ـ�ر ای� ��ــــ� زن                  >�ی)�ـ� دار ا� 1�ان زی� ��ـ� دهـ�
              ��گ ریـE؛ �ـ� بـف و �?� تـ�                        �ـ� �ـ�یـ�م ,ـ#ـ�� ��ــ�� ایـ� �#�ــــ�
Pر ا� بـ�ادر روز و �ـ از ��ین و-�  1+ %� >ل. %�دن            �ـ�ـ3ـ�ـ4 %ـ

  
� :ب. �� روز� %� ���8 �. ��ود

  
 %ـ� ب�%#� دل ��د �3�2 از و-#ـ4   >��ـ ت:ـ�ج �ــ�روز >�� در ��ـ�از

  
                �V, .)� �-و � �)� � و� �#86. �6>�". ا��وز ت. %� از ب�ا� �:��م %#��. و-�            ،ه�,6+ در ا��یCل +�� � ارو�ی���� در زب

 :دار�� اصY �#�� و��8. ��ا��#�
  

��2 ��� ا� ؛ ی8#. دود�ن ��ر�            ) ��ر(�6ت�� در زب6ن �2ا��63 از Oت�6#. �ت�ی�6 *��6� %�6 از %$(�6 �66ت�                        �,��Oت�ث�ل#� *ل(�. و    2� 
    Eل��ت�#66. و ���66و�O �66ت�ی��66 �66در� (ا�"663�$. �66,�ی+ از رو� �� (     E66ل��ت�ی�66 و ���و��66� ا��66؛ �:�66�م اص$66. �� ��<66� .�ی��66

 .*��(� و�8  ��ا��� %� ب� ��ا�� ��ز و ب��. ا-Yق ��د
  

�6�ن �#��6 ا�  � ه& �. ت�ا��& ��ا�� ای�ان را >�� � ب+رگ �)��a دا���3 ���� >�د�ن ب�ا��& ی دود�ن ��ران و �دران و                                             
6%ن   �� ��6�ل %� در -.                            . %� ��% �ب. ,:�"� ب� لC  و-� %� ب� �L�* .#8 و *>�ر ا�  ب�ت�� دارد ز��� %�دن ای#"��� واژ� ه

ی� � >)#�د� �+دا و روان 1ودا�.                                      � � ب�د� �ن دل�� و �ر�%�� ���ه+اران �ل در 1+ �(ز و ��ود ه� ��#�� در �� زب
 .ای�ان ا� 

  
                               

  
  

  

Home Page 

  


