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ر��(از ز�ن در� (���� ���� ��  د�ع ه

  

ر�� �#�"ان و د�ع از � �$%�& 
ز� �'�( )*�/ـ�. -ـ�+�*د در 

 )در
 (ز�ن -�0ر �ر��
  

  !ران ز�ن �ر��ا06ض �4م و ادب �� ه�� �"ر1ن و دو�#.

�0ر �ر��ـ�ر د01 ز�ن -
�� �8رد در �?ـ وا�. =0ار �01#� ا�(>#� �;� ه:�م و 9+�

@A0� عر���>�را��  و د�� 8 �B8 و C0#+8 نن ز�D8.ا� EA FAروز/�. در ا )<�;ه را   �

)#� ا�(� Gو9+( زد ��� 8�A د��80I ا�(، ا8 ن ز�ن و �0ه��B8 J �+�ر 8K;6 
 و �0ا

;�>(>� ـد����>( ز0Aا � �F8 0L.  ادا�8 دارده �� �MA*�N �� در
 را دو�( هA ر�� و ز�ن �

�8 "A"6 و ،.�ر��  و در د�ع از ز�ن، ادب و �0ه�J ده�. د�( �� د�( ه�  ر��( دار�. ��دار�

��� و � ����D وه�ذ &.ا� �O�C0#+8ر د�#� Q&ا    .�.ـ�AN0� Sـ�RQ+8 0 و د=ـ �

ن ز�ن و ادب �ر�� /�. -K;��� و  0O8ح ����8 در ز�8+�*د را ـF8 �� ��6ان �MA از 6

�� U��M& 0ا�N ن  .�.ـا�8.وارم �� �"ر1

�V0� FA0#*� F8 0L( ا�( �� ��� ءا�+�#�"ان را   �ر���( X. �0ه��I و ه.ف ;�مـ 

*�N داد و�0د و �����0ا
 ه��+�   را درس �ن �0; 
�+ ���. �� د0IA د�( �� &+�] ز�

.��"�.  

  : �.�L�8 FAر

F�:�
 د�ع از ز� ا  . &^��[ ;�د در درون و ��0ون �+�ر �ر�� C0#+8 و �B8نه



�F ا��846:�
 ا ا8_� ز8ن ه� ،
 8># ه و ;�aQ( ه، ا&`د�A هUK در �M`8م ـه

در ;�د در
 و د�ع از ز�ن �ر���ر�� �#�"
�0دن V .  

��K8  ا�( و ه.ف از �MA 
��;#� ;�د �� ز�ن �ر�� و در �`�X�& و  ��B6 
�.ا ه

)<�;� ���� )�O�; 
ز�  �� �8 )�اه�. ز�ن �ر�� را &0ور ���. و ه�(  و &0ورA>(ه

]A.�& .��8 .��� bA0Q& دا�� 
�8  � راد�Aه و &�A"A�Bن.ه���9... ه  ه و روزa8  
ه و �8"ه

��.�0د &+U�M ;�د
  در �0A ر�A( ه�ه�0O8 UAح ;�د و 9<8 FAا "��ر��  �ر�� ز�ن � �

ن �bB ;�د*�ن �  .ز�

��K8  
��B ا��BI>�، �� ز�ندر ه��F را��O ه�
 د0IA از 
 و ه�<���، �0ا��N .. �#;�� 

1G ;�د. ;�د و /پ �0ددN ن �8 ;�د#<�dر�� در ا�ن �A. از �Be �� در S9 ز�ن �*�.  

�8� 8( ��U را��Oدر 
 ه�M9 
ر�� �#�"� � 
ز8ن�0ا�  �M<��A ن
 fB#Q8  �� ز�ه

د*� b��
 . و �#�0دG ;�د و /پ �0دد��;#� ه  ه و ;�aQ( از A( از ز�ن ه و �0ه�J ه�9 

)B8�>�M ا�( ه�A �g�eو .  

 G0*� 0�1
 از  �D; ،ر�&MAره�، M6[ ـ%�"، �M� ،0  ... 
م ��0و از ز�ن �ر�� در�& �

��د، و �ر�� �#�"
 را M`8د�غ �0د، ��.G ا�(�م ��ن #A0 �0اIAد Gرا.  

�8��aQ�)Aص ه و  روز� �#�0#�
 ام ��;#� �*#0 ا�( ��ه� ز0A  در اFA را��Oه را  &

�+�B� EA م �8"ء�M`8 را 
 ز�ن �ر�� در� ���زات �� �0م �� �ر 0�1
 " ؛ "���� د;:8

Gر�� واژ� 
��� د�ع ����ز�ن �ر�� را " ؛ "ه� ��ن ـ/پ �... و " ه�N نN �� ��0#د� �� .��

.;� .]M6 �� )ب ا��(
=N )ا� A�1 را�(،  "  �#�"
�0ه�J"  و L8*0 از وز0A �� )�د �>�

"?Q� )�Aز "�+�B� FAا;. ه� .  

س��+>(ه و  �*#0 ا�( �� & 

 fB#Q8 هن در ;*0ه�Iه�  از �0ه� &^F�8 ;�د و �

.��� 0L�دل �&.  F#(ا.�
 Q8#ـ�g8 fB. �0اG ا�8 ه �� ز�ن ه�DO= F#;��هG0 و L8 و �o�01ده

  .ا�(

ر0�1
 واژG)�ب �8 ;�د ��M� از .D� �� FAن   از اN دلD8 
ه�MA در ز�ن �ر�� در

ب ;�د�#�G، دا�+G.M، دا�+:�، . (و��د دارد، �.ا اI+���. دا8(....  

�� را /0ا 01وه� �;�>( و �ر�� �#�" در /�: -�0? ا)�0ع و ا�9ال &+�] ز�Xاو F�

�8 F8�0 دا- FA؟ ا.��q �.ه.? را �A.ز- ��*� �D8�8( ��U و �M9 .  

 
0�1 @X�8 �Oرا� FA�8. در ا��� �� )�د را د0��8ات �8 �� 
�*#0 ا�( �� 01وG ه

�� را �M`8م ���.. ���.V`�( ه0 �0د S9 دارد �� �� ز�ن 8در
 )�د . �ر�� �#�"
 و &+�] ز�

�" �K9ق �+0 ا�(. ��. 
  ا ��Mت دارد؟�0��>�ن �K9ق �+V ./ 0`�( �� ز�ن 8در



د ا)�F8 0 ا�A>( �� �*#0 ا�( �� �رزار �A. در د�ع از ز�ن و �0ه�J ز�ن �ر�� *�+�-

ن را از �
 د��>� �ر�� �#�"ان #8��0" ;�د و ه�� را ��aQص در =.م اول �ر�� ز�و ا�+

� G1N �<0 &�ه�د��IAد Jن و �0ه�A. �� ه�s ز��� ،�Aزر . F ;�دـ>� .;�#�" �� ه0 ز�ن �� �

8 رQAـ#F ا�( J0ه�� F�ب د;��N �� بN در�( ا�( و�.  

  

6;S و دو�#.ار ز�ن 8در
 ام،  

�A ون.A0�   

  

  

  


