

ود ��را�� ��                    ١٩/١٢/٢٠١٨  

  »�ه�رھ�� ذر«�
�ب  و "�ز�ز"��رف 
  .��$�م 
�'�د ازھ�& !�ل را "�ز�ز" 
ور%�$# ���مِ !در !��ل  �د��ت و ��رز ��م ارز���د، ا�ر ا�ن 
دو�ن در

  

  �(م ��ن و 
'ر���ت �وام، �رو�ت ا���د 
�ر�)
  

را در آ����  ��ن%س #���ت  ���ن    ،��تای � ��
�  »�(م ��ن«اھم از��ش آ���� ز����  ،�رھ�� ذر�ه �ون

'ر���ت �ردم �� �(م ��ن*� د�(ران �� ارز#&�ی را از�ن )�ر�' ���د د�د  &��� وز����  �(�  ا�د. #��

  

�ر�� از   � �ود�د. %ردا�) �����رھ�3 �0� �ت�� ����ل و �و2و0��1��ن 0ده ز��دی از �و���د.�ن -�ل از د�(ران 
و ا7ول ���7 *� از �ظر 10م �ردم #���� ا�روزی �
)�ر   رو#&��� �ط��ق  ا�ن �(دونو  ��رو�#لا ھ��ونآ�&� 

 . ده ا�د*ر �رر�� و )�19ل ا�ن 10م و��8 و ارز#��د را ا�ت 
" �روج الذھب و �,�دن در ا:ر �ود �� ��م  .��رم ھ'ریدر -رن  ا�وال-�ن �(# �ن -��ن ��,ودی ������

" ا�و �� *)��� از  )ھ�ی وھر ھ� و �,دن ذر�ه) �� (ھ�ی وھر َ�ر1زارھ�ی زر و ��ن(دری  )ر �� ال'واھر "
  . دارد &����رھ�� ���ا�)�7ص �� *=ً *� ا�ن *)�ب ا�ت  )و � *رده ��5ل د��ر "

م. 1711در  ی�را��و ��6رد. :�ت ����ل �رھ�3 �0�� �� و ود آ�د ی�را �9ر*ت �&� )-رن ھ?دھم( ارو%�در 
��)@د و  ،#�0ر )1803_1744( ھردر د�و
7ر��ود.  ی�ردم را  �8 آور �از )را�� ھ� و �0دات #?�ھ ی� �و0� ا

 ق��ود *� #
ر 7ر�� از طر 
)@د� ھردرداد.  ��)�د ��رونز����  �ناش را در @�ت�در آB��ن )9@ �آB��� 1�وف��
 �1�0� E?(ر�� )�&� زاده  ����آن -��ل درک ا�ت و ا#
�ر �0� �و �رھ�( �و -و� ���� Cرا� ���)و � �� ���ت و ز�

1@0� (� �E1���  و 0واطف #د ای �ت �0ر������&Bت د�ا�اد� ده�0@ ی. و��1 ا �و��ن� �ت��)داول درآن روز.�ر را * 

از آن  �1ت ھ��0�����  �ت��� اد�د�(ر  ز�از ھر � ش�و � رد�رد �د دا��) �ا-وام � (ر�د �ت��� ش اد� �ر�را �

%س  ��E ��ارو%� ی�9@@�ن *#ورھ� ھردراز  %�روید. �� ورز� د�)�*آ�&� �� ��#د  ���ش روح �1 � &ت *� ) 1
 یو )را�� ھ� و �رودھ� �����0� ی-7� ھ� ��و� ی#&��.و.پ و را در  ش��و ��ر آن #د�د )� روح �1 ی(ر�از د
    .���)�د.?)� و �و#)� #ده �ود ��ز  ��19 ی*� �� ز���&� ��19

�د وا�ن در��ی �رو#�ن از ) ر���ت �ردم �)#�� �(�# ز���#�وع ارزش  را�ردم   ��ن�(م �9@@�ن ا�(�1��،�
د ھ� 
ھ�، ا�,�ر، ��تآ:�ر را�K در  )9@�@�)��د و �� وا�طJ ھ��ن ���(ذاری �� ����د» �(م ��ن« ���و1EBور   را

&���*� �رای  درک )?�ھم د-�ق از آ:�ر ��د #ده   ھ�ی دور %ردا�)�د. و ��ورھ�ی �ردم از ز��ن ر�ومھ�، آداب و  ا�
ز�ر در  ��
�  �رھ�� ������&2رور)� �� ��
��ت��م  ا�,�ر ������&، #د. �&���ھ�، آداب و ر�وم و  ھ�، ا�

و  ا�;��# �و�س��د9 '��ب رھ�3 �ود �� ( در ا���C�)�ن) ��)1زم  �رھ�(&�ی �0�����  ����د �  ��ورھ�ی �ردم
#ده و��8 و ھ��  ����   ���زات�رھ�3 ھ�ی د�(ر  وا�(وی  ز�را ا�ت،» �ز�ز«'��ب ��رف از  �ه�رھ�� ذر

  .د���� )وا�
 �رھ�� ذر�ه�رای ا���C&��ت *�  �CBت و �7ط�91ت ��درج در و ��رم 2رورت ا�ن �رھ�3 ���طری Nز�� 

   ھ�ز��ن.��>��>�ن )� ��  �� #ود �?&وم  ا�;������#)ر �� 

ر�ت   ��د #دها���C�)�ن در .ذ#)� ���ن %د�دۀ )دو�ن #ده در د�ت �دا#ت )� ا��E� �� ھ�ت دو �زر.وار � �� �*

 ���(�  .#د  و ���ز ��ل آ��ده را �� *�ر �B�0 ا�#�ن �رطرف *رد�دُ%ر �ؤ�@��� ا�#�ن  ا�ن �=ء �و#�
  

�طور ��و��، در ا�ر��E  ��   .ا�ت #ده �رای ھر  ��
� 2روری »������& «دا#)ن ا7ط=�9ت در ز��ن *�و�� 
 ا�ر����E ��  ز آن ��#)ر  *� #ود �� د�ده ا�#�ن �0����� �رھ�3 در  ��2 ھ��ن و �7�7� ھ��ن  ا�(�1��ز��ن  

�وا�دن و-ت در .�ھ� ز�را )وا�د. ��� #ده �?&وم #�ن ھ�ز��ن  ��(��(�ن �� ز��ن ا�(�1�� ھ�ی  �T )ن� ��ا�(�1 

���� �� و ���ت آ��ن �ردن %� آ�&� �
�� �� ، اول �(�ه در *� �ور�د �� �ر *1��ت، �� �CBت �� آ� � ��#�د.�ن� �* 


��� �� دار�د ذھن در آ�&� از� U1وا�� #ده  �7ط�   �دارد. ھ�
�ر �& دار�د و'ود ارز���د �,��# از ھ�ی ا�دو�
& ��0رات �� �CBت  وھر���ن در از��رو &
ذر�ه از �ده ر� 

 %س .���د �# طرف �ر را '��,& ��رم ���ز و �دا �ده زاده و�<ط(-�ت ل;�ت ��$ل �& ا�ت �ردم �رھ�� یھ�
 *� را، �ردم �0����� ا7ط=�9ت .*رد %�دا �ردم �0����� ا7ط=�9ت ھ�ی CB)���� در را آ�&� �
��� ا�ت Nزم

 -1�رو در را *1��ت آن ا�17 �?&وم )� *��د �را 
� �����0� �CتB  دا.��� �رھ�3 �� ���د ١ ��#د #ده �1E1ور
   .در����د ��T ا�#�ن �ود �رز��ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ـ
  %�ور!#  ١
�ش�ر*ب از دو    CBfolklorت :� folk   وده و �ردم و( ��
� �� lore    ت. ا�ن�دا�ش ا ��
م. )و�ط ���)�ن #��س ا�(�1�� و���1م  �ن ��1846ردر ��ل  او�Bن CBت�� �

ت "0)�@�ت �و1EBور را �� �0وان  ��#��� �رای ا7ط=ح ��در�, ���)� #د. و���1م )��ز (ambrose mortonu  "�� ��م ��)
�ر "آ��روز�ور)ون  )W.g.thoms)��ز

� راه و ر�م ز�د.� ط�@�ت  -رن*� 0)�@� #����ن ا�(�1�� و ز��ن #����ن آB���� در ���� ���ت  �0�����" %�#�&�د *ردBا )��ع  )9)����وزدھم ��=دی �رای �ط� ، �(���

 .�ود�د
  



 ز��ن و ا�ت ز��ن آن ��9ط�  �0����� ا7ط=�9ت دا��)ن ��)1زم  ��� )�  د�(ر ز��ن ھر �� آ#���� د�(ر  ��ب از
 روزا�� .?)(وھ�ی در آ�&� از �)وا��د *� ��#�د �� ��د ���ز ��ز ��ده و �0����� *��= ��0را)� و �CBت �&م �� آ�وزان
�7�7� ا�ن *� �����د. درک �97ت  ھ�(�م در را �ردم ��ظور )� *��د ز���� ?�د� ا9�ن �و � �
�و�B و رو)�ن 

 �T ا���C�)�ن ��#�د.�ن �رای ذر�هآ�&م )9ت �0وان ز���ی   �رھ�� 2رورت از��رو ا�ت. ھ���ن ز���&� )��م در
 ���#)ر���) و��Xی .�)رش 7?9� 443در ا*�ون )� "�ز�ز" ��رف '��ب ھ�ت �� *� �ود 2روری و ا�ر9)��

    .دارد ادا�� ا�ر ا�ن ا�B)� *� ا�ت
ز�د.� در ��2 7?�ی  ز�را ا�ت، ز��د اھ��ت دارای ا��Cن �رھ�(��ن ا ��ع و #����ن ز��ن �رای �ؤ�@�ت ا�ن

%ر7?�)ر روز�ره .و�ش .پ و *� �راو7?�ی �� آ�Nش ��د.� ز����ت �� در )1Eف و)#ر�?�ت )�7
� و)?���،  
  دوا�ر ا�ت. از B?ظ -1م 

�رھ�3 �0����� ��ش ا�7ل  . از��رو�� دا��ت�ظم �(�#  ���9ثرا و ا�دو�)� ھ�ی 0وام �و1EBور و�(��م 
��ز 
  و ��
� #ده ا�ت.  �ظ�م �(�#، ��ن �ردماز

�   0وام��)� �� �����CB وا  ،�����CB  وا�8  *� دا#ت ���د )و � ��   �E1� ت�رو#ن و-)�آن �� �ت  ��(ری د�


5لا�د���دن *�د *� #وق  %�دا ����ودن را  �� #وق  (%رو) پ رو�
�� �@ول 0وام  .ا� �د #ود آن��ر.�ن در  �
�ر �� ��زد �را*�  -�2وت ��(��(�ن �:�ت و��?� ا�ن #�وه از ��ر.�ن  ��
�  از �ود دور��ز�د. ��را�د�#�دن 

 �

� را ارز���� �� *��د. �را*� �� 0وام  ����  �CB���� �� �CB�� ،ر.�ن����(��(�ن *�)ردر )��س �رو�ت ا0��ل 
  . ا�د

�ود  ا�8واول در ا ��ع �ود %��ده *رد�د *� ���9ث �ر�#ق  ��ر ،در Xرب، ا�ن #وه را ��ر.�ن و)�79ل *رد.�ن
  د.��و #�ن 0رض ا�دام

  
  

ذر�هاھ��ت ز���# �رھ��   
 

ا���C�)�ن 0ز�ز در #را�ط *�و�� *� از ھر طرف  آ��ج )�ر رس د#���ن -رار 
 *�)ر ��(ری د���0 �را�ش ��-� ���ده *�  )�&� #دها�ت �رز��ن  .ر�)� ا�ت،

9د ا-ل -د را�ت *�د.  د#�ن ذ�د�ل ��  �� . از آن ��(ر �� د��ع  �ود �ر��زد )�
 �دا �ر *ردن �رز�دان ���1ف ا�ن �رز��ن از ����ی ) �رب )�ر��� در���)� ا

�ود ا���C&�، راه  *� ا�ن *#ور ��را��  و#E�ت ��%ذ�ر را  ز �� �?�ق ��1 ��ن
د�(ری �رای #E�ت دادن آ�&� و ود �دارد. �را*� در طول )�ر�'  �@ط ا)�9د 

  .درآوردا-وام ا�ن �رز��ن �ود *� �زر.)ر�ن �و%ر %�وران  &�ن را �زا�و 
   

 »�ز�ز«'��ب ��رف ) �?ری �� �را��� دا#)م. در��E از د�دارھ�، دو�ت �رھ��)� و ار ��دم ٢٠١٨در)���)�ن(
�ون �� ارزش ا�ن   .، *)��� را ���9ث )9?� �را�م ���0ت �ر�ود�م اد�� ول# ژرف �>ر�ت ��ص �وددار،*� 

در ���ن ��2ی �� ا��دی .�)رده *� *�)ر ��7وص .رد�د.  ��ده ��ب �#�ودی ز��د .� ��� )�  ��� آ.�ه �ودم،
    .ا���C&� ��ر�د�� ��ری  �:�ت �(وش 

در #را�ط *�و�� ا�ن ���ن آ:�ر ���9ث ��(ر ا�)وار در �را�ر آ��ج �رھ�(� د#���ن ��)وا�د اB�7ت �ودی  
  ا )���0 �� را *� در آن :�ت  #ده )2��ن *�د. 


�ن �و���1 ��(�ه �#را)� *� در *�ر�ود �ؤ�ق ا�ت ���م ــ  .� ���ا�ن �   »ا�
��رات �����ن«ا�'�ن �رھ�� ا�;��
ا0)��ر *�ری *� دارد �#Eل ����ر  ����ی�ر �رھ�(��ن .را�� وطن �� را ��(�ه ��د#ده آ:�ر �?�س و �&���د ��#)ر( .)و��ق �#ر ���ت

   )از*�ر ��(�ه �#را)� را�2 و�#�ودا�د. )� ��E� اط=ع دارم �رھ�(��ن �&ره ��د .�رXوب ���پ ر����ده و �� ر���د
  

�را���  �ؤ�@��� در د�ت دارد. » �B�وژ « ��(�ه �#را)� را در #&ر  ،  �ً�ت آ�ر�ت و .ردا��د.� ا�ن"�ز�ز"��رف  ��ب 
�و7وف �رھ�(� �
�ل #���)� #ده  ا�ت *� در *��ر ا�ر ��پ و �#ر��ت *)��&�ی ھ�وط��ن،  ا-دام �� )دو�ن  �رھ�3 �� 

  ��وده *� �رای  ��
� �� ����ر ارز#��د و در �ور �)��ش ا�ت. ◌ِ  -��وس
�@در )وان در �ل وطن را �را�وش �Eرده  �(ر ��ر.�ن ار ��د، .د�د*ر زرا�دوزی��  )=ش.ر�� در ��2ی �&� رت )
دادی 

) د�د وا��9ء �رھ�3  وط�� را �ر�وا�ت  "�ز�ز" ف��ر ��ب  .#ده ا�د#�����  ت�راه �ر�ت �رھ�3  �3 زده �7در �د�
  ) �#رات و )دو�ن �رھ�3 .ذر.�ه  ��د اد�0ی ���ت.(*�ر.  ا�ت���و�N� �� آن %ردا�)� )ر �U داده  )?���ھ�ی 

  

ارزش ا�ن �رھ�3 �?�س وادارم ���ت )� �� 0=-� ��  ز���ت آن �%ردازم . �رای #������ ��#)ر ا�ن ��(ر اھم ، ���د �� )�ر�' 
  ا���C�)�ن %ردا�)� #ود.*#ور �ود�� ��)7ر ا�ن ���ن ��(ر ھ�ی �رھ�(�  در 

در دوران د��و*را�� ( ده ��ل ا��ر �9�دظ�ھر#�ه ) در ��ش �رھ�3 ��زی و �1م ��زی Xرض 9?ظ دا#)� ھ�ی �رھ�(� 
 �&��Cدر�ن ا-دام  .روه  از *�رھ�یا� �ھد �ود *�# �
 )دو�ن(�ن ا-دام �� �رھ��) دی از  ��ب ��ر.�ن *#ور �راه  ا�)�د.   ��

�& دو ز��ن ر��# ��ور،  ھ�.��ن ا!دام  �&   �1م ھ�ی ��ر �دو�Eژ  ا-دام  ��  و در *��ر آن  ٢ »دا�رة ال�,�رف آر����« 
�?��� د#���ن ��9ل ھ����� �� %�ش %ول �ر#�ر ( ^*� ��(ر �رھ�(� �� را ا�)@��ت ��#)ر�� ��#�د. �) 
ول�د �(م �روع �د


�� �� د�ت ٣� �9وی )�ر�ب .رد�د��د آورده از �?ت )  آن �د��ت ا�7ل را ���8 #د و �ر�و#ت ھ�� �د��ت ��د #ده �� 



)9ت �#�ر ��ت  دادن، )و-ف را �� �@7ددرازی ھ�ی د#���ن ا���C�)�ن ( ��7وص ھ����(�ن) �#Eل )در� � آن �د��ت 
و��  �ی آن  #د � �ی )#و�ق و)�E�ل �)و-ف �(م ��زی و دو�Eژ �(م*�ر  �۴� )در�K رو�� )2
�ف �&�د.  *� داد�د-رار 

درE�B�9� درھ�د �1م ھ�ی ارز#��د از ��)�  )ری وا�:�ل واردات �1م ھ�ی ��)& ن و��زاری ا�را�� وھ�دی رو�ق ��#)ر ���ت. 
  .و ود دا#ت وا

 T# زرگ(�رھ�(�  *�ری �ر�تا*�ون �دون� �و� T*و� �د) �#�� �
  .�� �� #ود، �)2�ن )�E�ل �رھ�(�  ��
   

   )�رھ�� ذر�ه(��0و��� از �و#)� ھ�، در 7در *)�ب ، د���.& و��ر�5دم   
5ر�ظ�5د�& ، 
  

در ظر��ت )وا���� ا�د�#� و-1م ��9�7ن �9)رم  آ�&�ھر*دام   ، د���.& و��ر�5دم 
5ر�ظ�5د�& ، �� �ظر دا#ت .زار#�ت �وق، 
�� آن  7واب ��ود، �و��� 
5ر�ظدر 2رورت آن *� �@ط �� ��E)� )9ر�ر ���)� ا�د، *� -��ل �)��ش ا�د.  و �د�را��  آ�&�، ز���

%س �را و��  &ت  ��� ��%د. �(م ��ن�رھ�3 �� ھردوا7ط=ح  ز��ن زرریو��  �و.& ��زاری)ر*�ب ز�را �وا�ق ���)م. 
��وده ��ز�م *� �#��� �� آ.�ھ� �ود را در ز���� �ر�=ء ھ�رد�ف �� ��زی  �دا��)�را �
)�ر �رھ�3 �?�س ا7ط=�9ت �0����� 

در �وق  را *م �&�ء  1وه دھد.ا:ر )@د�رآ.�ھ��� �رو�ت ارزش ا:ر ا�ت �� ا��E� �� آ.�ھ��� ارزش  ،  
5ر�ظ درE�B�9� ��#�م؟
ھ�  ذر�ه) �� (ھ�ی وھر َ�ر1زارھ�ی زر و ��ن(دری  )ر �� " �روج الذھب و �,�دن ال'واھر "ارزش ���ن آ:�ر .را��&� را 

  ���)�م. )ھ�ی وھر و �,دن
  

 T# 9)رم  )@ر�ظ �(�ر�دون� �9��ت �رھ�3 را در �ا �)�وا�از را ���ط1وب -7دی  ��ز �د�ظر دا#)� ��#د و �و.& و��زار

�د�دو��   ز��ن زرریو��  �و.& ��زاری�ون *1��ت ا�� �دا#)� ا�ت. آن  ) �
 در*� ) او��شو  دزد روه��ش ازا�):��ی  ��
 �CBت ��  اد�� 7?�ت ��ب ��)@�م �Xر ��#د، *� #�1E �&ر آوردن، )@ر�ظ در آ.�ه ���ود دار�د �1Xظ ��?� ���ف ��ر �ود ذات

 &�ی.و�#و .پ E�B�9� در دارد. ��?� )^:�ر ��ن) �(م( �CBت در��ش  ��
�  وان آ�وزان �ر�و *� #ود �� �ردم CB)���� و
 *1��ت ���ن �و ود�ت �� �)^�?��� دارد. ��زای اھ��ت �درن #���� ز��ن در *� �ردم )?Eر و ا�د�#� �زرگ �9ر از ارز#��د

  ���ت. 7=ح )@ر�ظ، در آ�&م
 )و � ارز#��د �رھ�3 ���ن �� ��ز  Xر��،  وا�8 در او�ط� -رون در �E1� ���ت .را�� �و�س )@ر�ظ )@�7ر د�دی، ���ن
�م %��ودن �� ا��  *رد�د، ��� c�%رب ز��ن، وX *رد ��ز-�ول #ده �)�دن �ن ارزش  ھ�، �رھ�3 و ھ� .و�ش ���ن *��ھ� ��  
 ا7ط=ح دو ا�ن %س  ا�ت. �ردم �رھ�3 ھ��ن   وا�8، در ��1د اد���ت ��در ز�را .دار�د اد�� ھ�ی �رھ�3 و ھ� .و�شو .پ

  .���Cرا�ت ktal (Street(  ا�(�1��در ، Argot �را��وی ز��ن در ��  �و.& ، ذر�ه ا7ط=ح �� �و#��)��� 7واب��
  دارد.  ���?&وم ��(��(� �#��� 9)�

  

  
 �رھ�3 �� را ��در�ت ��زاری �و.& *1�� ا�ران در ��ر او�Bن �ر�># ز�����ی *1��ت از ����Bم )ر �� و �ردا#ت  

 ا�را�� �)ر ��ن  ��ب از ��#ود�� ��  ?�ی #ده 9��ب �ر�(� *1��ت از ����ری �� ھ���طور�E� .داد�د ���ت 0وام
 *� #ود، �� د�ده �و9�2ت �ط� ا�ن ��ز  » intellectual« *1�� �)ر � در ��و�� �طور ا�ت. .ر�)� 7ورت

 دارا را  » intellectual« و��8 �?&وم وآن ���ت 7واب �ر�(� » intellectual« � �ی »رو#�?Eر« *1��
 ا�(�را�� �&ل ھ� ا�را�� ��در�ت از*1��ت )^�� �� �)^�?���  �� �ود د-�ق �Xر ا�را�زده �و���د.�ن از��رو .��#د ���

 )Eرار را د�(ران #ده �#&ور اX=ط وار طوط� �Eرده  ��
� در آن ��?� و)^:�رات   و�?&وم �
�� ��  دی )و �
" در �ز�ز"��رف آ-�ی  ��ب  طرف از �و2وع  وھر و ��ھ�ت �� )و � ����� �و#�)���  �@�7� ا�ن *� *��د. ��

�=ف  �زر.وار دو ا�ن �وزون و9��ب #ده ���(ذاری #ده ا�ت. ا�ران ردا-�د ���(و  ا���C�)�ن و از طرف 
�زرگ ������&  را *� آ.�ھ���  �0وان *)�ب    ا-�د ���(و،   ��ب ر�)� ا�د ز�������ر ��در�ت  I��'�ا�ت  �(#

   ��م ���� ( ���(ذاری) *رده ا�ت. ��ر �:�ت )9ت  »�و.& «�@ط 

 او *1��. ��در�ت ا�ت�� ���ن �رھ�(�   �و.& ��زاری  وز��ن زرری��دا��ت *� *1��ت  د-�ق ���(وا9�د  ��ب 
آ.�ھ��� ا�)��ب  ���ن #د در�وق�(م ��ن �� 
'ر���ت �وام �رو�ت ا���د 
�ر�) را *� )
ر�ف آن در ��ش  �و.&

 . *رده ا�ت
  

ذر�ه «ا�
��ب ا�م �رھ�� «  
ذر «.ذا#)� #ده ا�ت. �T ا�)��ب �B�0 و �د�را�� ا�ت *�  *1��  »�رھ�� ذر�ه « ا�م ا�ن *)�ب �� ���� 

 �رھ�3 *� �را .��#د ��  ��ر�� و دری » �و.& « *1�� از ز���)ر و ا�(�1�� Street «« ز���)ر از *1��  »�ه
 » �و.& « *)�ب ���(و ا-�د �و��1� ا�ران ودر ا�د ����ده » talk Street « ا��1E�� ز��ن در را �0�����

ذر�ه « *1�� ا�)��ب ا�� ا�ت. #ده ���(ذاری « �� �Eو ود� ��
�  » Street «  و.&«و�اراد�� ��ر �:�ت را  » 
  ا�)��ب و )
�ن ���)� ا�ت. ���ت �� آن دو، 
ر ��>�ن »ذر �ه« ��(ر *1� �� ��#د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ
  %�ور!# 

  در ��ش 8���7 *#ور و �Xره �ر�و#ت ���� ��زی #�*ر����د  :٢

�رف آر���� ��  )و � #ود دا�رةال�,�رف آر���� الف9رف �� �@ط   :٣�Bت *�ر دا�رة ا
*� در ��  1د ����ر 9 �م  و���وط )دو�ن #ده و ز����E� �Cر�2ن د#�ن �)و � و�

ُ #د �*� *�ر آن  � �ی رُ  �� دھ�دد وا�ن �&�ل )�زه Xرس #ده را طوری در ا��79ر -رار �د  آھ�)� آھ�)� د�ت �� )�ر�ب ��ز��#و   #T �� #ود.ـ
   �0دی ��ظر ��� ر�د.،   �
�و9�Bرف د�(ر در ��  1د  31�� و ��B  Tوا�ت   در ��  1د 9 �م  و���وط الف�T 9رف ��د اد��ی �� �5ط  
*1��ت �� ا�دازۀ ز��� دو��1 %#)و #ده �ود *� �
د از %���ن �1م ��#)ر ھ�وط��ن �� ز��ن %#)وی �ود �� �� 0=-� Eن د�ر وز�د�دل   ز���)ر�ن دو�=ژ �1م رو�� رو���)�T ���م: ۴

�?ت و� ��� �� وزارت �ط�و�0ت و-ت �ز��ن ��ر�# ا�را�#  دو�1���ل �(م ھ�ی ھ�ل�وود �1م ھ� �� ز��ن دری و%#)و،   دو�Eژ�
د از )و-ف . %#)و را )Eرار �� *رد�د
  ازطرف ا�ران �راز�ر #د. ����د �@وط ا�%راطوری روم. اB��د، �ودا و�Xره



�(�#  و)و�Bد �1م ����د &,�  )��Cر �� دھ�د. اد��ا�ر*)ر آن 0وض �� #ود و ���رآ�را *� د�(م را

  
در ا���C�)�ن  ذو �
���ن ا�ت *� در *��ر �
�� "�رک و �����ن و  �ده و طر�ق و 7راط ،   »ذر�ه «*1�� 

  .*��ل را ��ز �� ھ�راه دارد#&ر ا����وی )دا�0 ��ط@� ز���ی از
�ر ظ��رالد�ن �-�دا�ن ��ط@� از �ظر (  ُ���ل ذر�ه �ی �ورد %��د اش �(���  ،�%را)وری �Cول در ھ�دا �ؤ�س ��  

  ا��م )���)�ن �� ا�ن �@ط� ز��� �� ر���د.در �ود را  . ازھ��ن ��ب�دا#ت�ظ�ر  ویدر)��م -1�روا�%راطوری *�  �ود
   �E����رز�ُ��آورد�د و در  (ذر�ه ���ل)�� ھ��ن �@ط� ��د #ده از ھ�د �� و�7ت �ودش  �د اورا ���و��ت *رد   

�ر*� �?ر��ن  (ذر�ه ���ل)���X �زر.� �= )#��  �&#ت ����د ���ود  �د اش را در ز����� ��#)ر ���)�  ،ا�%راطور 
  )د�د.*رھ��ن ��غ د�ن 

ذر�ه«ھ����ن « ?Bم وآ!�*)�ب ( �ن�9ل �ود و��ش  �ؤ���-�ل از �&� رت در�ن �@ط� ��9وب  "�ز�ز"  �ت *�ا (
  در�ن �0وان د��ل �� ��#د.�Eو�ت دا#)�د.  %س 9ر�ت .ذا#)ن �� ��Eن ��ز از  #&ر ���)��� و)�ر��� *��ل  

را ��ز در �ر دارد *�  �&م �ز�T�9ل �0ور اھ��B �� ��ر �:�ت  » ذر�ه«*1��   ��د #دهدر *��ر �ر �)� .� ھ�ی 
�ر آن �9ور �رد��دا�� �� �ر�د.  ���ن ا��� �ر�رھ�3 �0����� *#ور �
رف ذوق �=ق   »�رھ�� ذر�ه « 

  ا�ت.آن ان )دو�ن .ر
  

��ن 
�7وت I�)� » ه� » �و.& « و » ذر
  

  »  Street « و�� »�و.&« �
�� ���د اول ،ا�د #ده ھ�(�م »  Street « و�� »�و.&« ا�م �� �CBت �ون *� �����م
   .�#����م  �CBت، �� دادن ار)��ط ���طر را
  

ھ�ز��)�   ��ن ���زل ��Eو�� *� Xرض �0ور.�ه و راه  ��د#ده �
�� و �?&وم در  »  Street « و��  »*و��«
���ت »  *و��«��ر �:�ت و ��?� دارد، �را *�  ا�ن CBت  .اط=ق �� #ود ��ط@� ا9داث #ده ��#د در �T �#)رک

ا�ن *1�� ��ر ��?�  ا�دک  ��ش�د. داردر آن ر�ت و آ�د   �ی ��رو�� ��  ���ت *� ��(���ن ھم ����،  �� 9ر�م دا�ل
آن    اھ��B  )ر�ن ��ط@� �ودی �رای دو�)دا#)�� د�(ر *و�� ���ت �� *و�� ھ�ی ��(��� ھر�ون . ا��  ��ت ازھ��ن
  7������ #�ن �� ھ�د�(ر ��Eو�� و ��ر  ��ھ�� دار�د. ز�د.� �9)رمو آ#�� ھ����(�ن درآن *� ��#د �� ��ط@�

7?ت 7���� و  �و.& #.  ا7ط=ح *��د�ط�ب ��   »�و.& #«از��رو�ت *� ��#�د.�ن را  �� ��9ت   ��ر�د.
��ش : 0وام(�@ول  ا9)را���� �� اھ��B اط=ق �� #ود *� درھ��ن ��ط@� 29وردار�د. &���  .)از <د �و�ش �N ھ�

  .ا9راز *رده ا�ترا  ودو�ت دا#)��  �ی ار ��د��ز*و�� در اد���ت *1�� 
  

 �* �(CBص )��رز ھر�در ��2ی ھ�ز��)�  �� ھ�� ��ن اN-وا�� در �9دودۀ  Cرا���ی ����� در �T -1�رو  �#
�� ��ز*رده و از ا زای .و�ش *و�� ھ� �#)ق #ده ��#د.  ���ن �CBت را دا�#��دان ز��ن #����، �CBت �1E1ور #ده 

ھم وره ز����   ��
�   �ی %�دا *رده ، ��9در�1E1ور �ورد %��د ھ�� ا)��ع -رار دا#)� ��رور ز��ن �CBت  . #����د
دن %��م ھ� �� ���ط��ن *ردر �ر �)�   ���ن �CB)�،  �� *��درا ��#)ر در ر���دن )?�ھم  *�T  ز��نوھم  ��ن

  د.�رده ��#7�9ل *ا0)��ر %ذ�رش  ��
� را  �ر ا��E�   �#روط����د.  �� ا� �د  �ط1و�� را�&وBت 
   

�ورم ز��ن ھ� را �رو�ت ���زات �� و %وھ�)ون د �E1�  دا�#(�ه �ھ� ���)� ��� #و %وھ�)ون��.?)� ����د *� ز��ن در 

�ن  و )
��ن ارزش �� *��د. ��#)ر �CBت �����0� �E#ل ا7ط=�9ت 0رض ا�دام *رده ( ،������# �
واد�� #ده  ��

�و
�ژ« ار *1�� �
)�ر #دۀ �#ت ��و�� �رود. ا�#ده، �ورد %ذ�رش -رار .ر�)�  ا�د *� در  و#ش  ��
�  زاده �  «
  �را��وی ��1وق 0وام �وده *� *1�� اد�� و &��� #ده ا�ت.

   
*?#&�ی �و�� �وت �� (در%�رB��ن دھ@��� �را��� ز����E� دھ@���ن در �را�ر����ن و*=ی %�رB��ن دھ@��� ا0)راض �� *رد�د دھ�-�ن �ر�م ا0)راض ��و(  


�ژ �را��وی �رو �) �ود را �رز��ن �� #@�د�د(  �� O
 ��
) ��داد�د و�رو 7دا ا� �د �� *رد�د. از��رو ھم اداره *��د.�ن وھم �ؤا�@�ن دھ�-�ن  
��س�
)Eرار در )Eرار �واھش �� *رد�د )�  �وت ھ� ( ��وھ�) را �رز��ن )��س �دھ�د و ِژغ ، ِژغ �� �رو 7دا �� *��د. ا��T ھ��ن 9ر*ت  ،در�و2وع

�و
�ژ« ا0)را�2 �ردم �ود *� �9:�ت اد��  &��� ��ود .ر�)� ا�ت.  و*1�� اد�� #دۀ  �  )وز�ن را ���)� ا�د.»  

در ا#�B�E  .و��.ون د�ده �� )وا��م، �را*�  وا�8 از B�9ت �)?�وت �Xر �)#Eل )=ش دار�د )�  و#ش  ��
� را 
 T� �� ا )��ع را �1?(�
� ا�20ی ��  �1E#م'��رای ا*:ر�ت  ��
�  ا-��س �ر�و�ت ��
رکو  ھو�ت ��

  ھ�رد�ف *رد. او��شو دزد��#دت  زرری�� ز��ن  �و.& و��زی���ن %د�ده را ����د �ط�9  د.�����ن دھ
    

   »: �رھ�� ذر�ه « ��7د ارز�دۀ 
. ز�را #ود�� 7�9ل در � �وع %د�دۀ ا��ت #Eل ���)� *� از د�ت آورد ھ�ی  ��T ا )���0ت �ردم » �رھ�3 « *1�� 

ا�8 *� ����� ا�����ت ���#د ���م �رھ�3 *�1ر �� *1)ور ��د �� #و�د. %س �رھ�3 در ذات و�7و��7ت ��)@1� �0م #ده در  
�ود، *�1ت *ر*)ر  ��
� را �� ��زد. �� ز��ن ��ده آن �7و��7ت *� در -1�رو ��)@�1 از -ر�� و -��7 .ر�)� )� #&ر ھ� و 

����� )��س  *#ور�را �7و��7ت ��)@1� ھر . ز�� ��زداز � �و�0 *�1ت *#ور �ر���)� ��#�د �رھ�3 ��1 آن *#ور را 
) از ھ��ن و��ر ���(��� » ( Xر���«و » ھ�وطن« ھ�ی �Eرر ز���� و ھ�ز��)� �� ھ�� ���)� �� #و�د.  �رق ��ن *1�� 

?1(� � � �)���ز �� #ود.  �طور �:�ل ھر ��
� �:ل �T ����ل ا�ت *� در آن ا�20ی ����ل  �� ��1@� ھ� و ا�د�#� ھ�ی �
*��د.  �� 9را�ت  و %�روی .را�� دا#)�، از آن ���9ث �رھ�3 ���واده  را�ود  ���، ا�Eف  و ذ�
>�ن� ھ�ی ��1م ا�د�#



. %س ���ن �د��راث ھ�ی ا دادی �ود را دار» ��(��� (�نھ����«�را*�  .�?&وم #ده ��� )وا�د*= ًا�� �رای ����ل ھ�ی ��(��� 
��ر � ھ�  #ده در *�1ت  �����1 *#وری *� دارای ھ�ز��)� �� ھ�� ��#�د  �رھ�3 �ودی و دا��1 %�دا#)� ا7ط=�9  �� �*

  .  �رق ��9ش دارد
  د. .ردا7ط=ح �1ت ��T ����ل �زرگ *�  ھ�ز��)� �� ھ�� در �9دودۀ *#وری دا#)� ��#�د اط=ق �� درا�)�7ر

  


�ن« ،»  آر����دا�رةال�,�رف « �رھ�3 ھ�ی  ا���C&� �:ل  %س��د9 ا�;��# �و�س« ، »  !��وس ���ر ا�;���  &���
« ، » ل;
Eم ا�د *� �� ��ظور 9?ظ دا#)� ھ�ی �1ت ا��Cن ��  �8 آوری �CBت *1��ت، 9��(ر ھ�ی ��)از  ��X  �1رهو»  �رھ�� ذر�ه

�� دا#)� ھ�ی �ود ا�#�ن آ#�� *��د )�  از �?وذ  را�ردم  *�ا7ط=�9ت و �7و��7ت �رھ�(�  ��
�  ا����C )=ش #ده ا�ت 
  در �Xر آن ا� �د CB)���� ھ�ی  وط�� و�ودی �� �?&وم �� #و�د. �Cرض  و�� ر�#� در ا��ن �����د. �CBت �� �^�وس،

  �وده �� ��ز د�(ری. �رھ�3 ��1 ا�#�ن  *�1ت *#ور ���طر ���7ت ازھر)=ش �ر9ق ��ر.�ن 
  

 �ر �)� )ر�ن �ونا.ر �� .ذ#)� �رھ�(&� �ظر ا�داز�م �� ����م *� ا�رای ا��Cن در ھ�د ��ب رواج �رھ�3 دری ��ز #د�د 
  ��ر !واس�#&ور ��  "���رك ��ه 1ز�وي"و�#ر #د �ؤBف آن  )دو�ن��ر -واس ) ا�ت f� در ھ�د -��وس ز��ن دری (

  ����#د. �@�رن �� دوBت Xور��ن  ا��Cن در ھ�د. 
��#)ر  �K� د���ل آن -��و�&�ی �CBت دری �� )در� در ھ�د رواج  ور���ت دادا�;�ن �$�در لودی *� ز��ن دری را و-)� 
  �دا#)�د.  ز��نو)�  E�)�ن از �ود -��وس �� �رھ�3 ز��ن )� آن  ا�روزه *� ا���C�)�ن ا�ران ۵#د�د

  

در ھ�د �ود. �ون CB)���� ھ� را ی دری ز��ن ا�)�Eر ا���C&���زھم ھ�  ل;
���&��  !��وس� �ی  �رھ��ا7ط=ح 
  *�ر .ر�)�د.  » �رھ��«�� #���)�د � �ی CB)���� �� -��وس،  از *1��  ��
� ���9ث ��ش ا�7ل از �رھ�3 

   &�ن -رار .ر�ت.  �ن�� د�)ر�� ھ�� دری ز�������� ���ز در ھ�د،  )دو�ن #ده»%�ر)� دری«CB)���� ھ�ی 
  

و در ا�ران ا�روزه  �� %#)�����   دارة ال�,�رف آر������ر اول )� ا��E�  در 0&د �9�د ظ�ھر #�ه در ا���C�)�ن   
دھ�دا  �� ر���ت �10  ھ���ن�?ر  ۴٩وزارت اط=�0ت و�رھ�3، و � 1س #ورای ��1 آن *#ور )و�ط �&ل �� 

 �B�� 8��ت و���E�دا �� ا��ش از ـ -�در #د�د١٣۵٧ ـ� ��ل �دوB)�،  .�)ردۀ �� 9���ت وا*�ر دھ�����(CB  دا را�دھ
  .�دده �ود*ر#روع ��Eر  ١٣١٩ ��ل �� ا��E� در�� د�)ر��  )��م  ��
�  -رار دھ�د. 

  �� و ود و�
ت  و2���ت آن  �)��?���  دارای *��)� ھ�ی �راوان ا�ت.�� .?)� ����د *� CB)���� دھ�دا  
   

�@ط �� 9���ت ��د )ن از ��1(را��ن ���ر در #را�ط *� �ود � و �9�� ا���C&� در �&� رت -��وس ھ�ی ��د #ده �وق 
�دون #T در *��ر *��)� ھ�ی ا�دک، �و#��)���  *�  �ؤ�ق �� )دو�ن -��وس ھ�ی ا����C #ده  ا�د  ا�� دوB)� �دا#)�د 
  ا�د. ��1  ات9�7ب ا0)��ر، �وزاد �رھ�(&�ی  ھم ا*�ون  ا�ن 


�ن « )�م *�ری �(�ر�ده ���9ث �����دۀ � »�رھ�� ذر�ه « )دو�نرا ���طر  )�م)�ر��Eت -��1  »!��وس ���ر ا�;��
?Bؤ� �آن �ن�  Tور%�$#  ھر�
در ز�د.� )@د�م دا#)� �ؤ�@�ت ��#)ر ا�#��را " �ز�ز"'��ب ��رف و " �ز�ز"���م 

  ا���C�)�ن  �� ھ�ت ا�#�ن 9�7ب #ده ا�ت.د *� ���ن .� ��� را �. ھ����ن ا�)��ر دار�دآرزو��د ا
��رف آ!�ی ���م 
ور%�$# وـــ  د��م �� ��#)ا�) ول# ا-�د �وری���� را ��  ��1 ز���ی   ��ب  �(�ر�ده ا�ن �طور 
  )�ت ."دا#)� ��#د#�ن �داو�د ھ��#� 0ز�ز "را " �ز�ز"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  %�ور!# 

۵  :E��B ا�ن �ود &��# �
  german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_m_tarweje_zabane_dari_dar_hend.pdf-http://www.afghan       �را 
 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_satehinageri_mortabet_ba_zaban_2.pdf  

  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  �رھ�� ذر�ه�5د�& ـــ 
5ر�ظ ـــ د���.& ـــ ��ر�5دم : �و'ود در �
�ب 
  دارة ال�,�رف آر�����ر�و�ت:  

  �(م ��زی و دو�Eژ �(م ھ� و�ر�و�ت آ���

�ر�) �ردم ����# . ژان %وار�& .  

�# ھ�ر . ا��ر -��ن آر��ن %ور . دا��$ده ھ�رھ�ی ��� &,��'
 .1354اول . 
�ران ز��� . .�پ 

�# !<& ھ�ی %ر��ن . و6د��ر %راپ.  �$ل��� 
                     ر��& ھ�ی 
�ر��# !<& ھ�ی %ر��ن . و6د���ر .%راپ

             
��ت. از ���س راد�ن . �
�ب   

�#. ھ��ری ��دراس . ��� &,��' #����  
��ز�وا�# �
ر ق�د! #و �رر »�  »���& �ت�ز��ن، ا<طE-�ت و اد
 Iدــ   ��5ل�� ، &�در ��رۀ �ط-#  !�& ���ت6!]�وت �$'��

  �>ری،
�ط �ز��ن
�,ود ��را�#«  �ط-# ا�>�ری و �ط-# �>�ری �ر�«  

�,ود ��را�#«  لودی ھ� و
رو�O ز��ن دری در !�رۀ ھ�د �«  
 


