
 ،مالس اب

 

 شسرپ نیلوا ،سرد نیلوا نامه رد اما ،دوش ینامسآ هنوگچ هک ،یگدنز زا ،دزومایب ات دمآ یکاخ نیمز رب ناسنا

 رازبا اهنت نوچ و ،دنک فیرعت و دسانشب ار دوخ درک یعس .»؟متسیک نم« :هک شسرپ نیا خساپ رد .دنامرد اهلاس

 هکنیا يارب هجیتن رد و دسانشب ار »دوخ يدوجو تقیقح« تسناوتن ،دوب شرکفت تردق و یمسج ساوح شتخانش

 اهدص اب و دیآ یم شیاه هتشاد زا وا تیوه هک درک رواب .درک رواب و تخاس ار »ینهذ نم ي هناسفا« دریگب مارآ

 دعب کی دوجو زا ار وا هک هاگنآ و .دش رود دوخ لصا زا رتشیب تشذگ هچ ره و	.دش تیوه مه مهم فده و وزرآ

 دوخ و دمآ رب هسیاقم ماقم رد ،دنک یم لصو تادوجوم رگید هب و ،لک يرایشه هب ار وا هک دندرک ربخاب يونعم

 تابثا يارب ،دبای رد ار دوخ ندوب هنوگادخ ات دهد ماجنا دوب انب هک ار ییاه تدابع نآ و دید ادج دوخ قلاخ زا ار

 شتشحو و سرت رب هجیتن رد و ادج دوخ دوبعم زا رتشیب تشذگ هچ ره و داد ماجنا فیلکت و سرت يور زا و یگدنب

 و يدرف یگدنز رد وا تالکشم رب و هریچ ناسنا رب یگدرسفا و ییاهنت ساسحا رتشیب تشذگ هچ ره .دش هدوزفا

 .دش هدوزفا یعمج

 

 اهناسنا ياهزاین دندرک یعس يرایسب نارکفتم و نادنمشناد ،ناسانش هعماج ،ناسانشناور ،ناکشزپ ، خیرات لوط رد

 هتشاذگ رشب يدام ياهزاین يور ار دوخ زکرمت اهنآ بلغا اما ،دننک کمک اهناسنا یگدنز دوبهب هب و دنسانشب ار

 رب اهنآ ریثات و دندوب دودحم و يا هشیلک ناشطباور و اهناسنا لاح ندش رتهب يارب اهنآ ياه لمعلاروتسد و دندوب

 .یحطس و تقوم ،دودحم ناسنا یگدنز

 

 ي هرامش لزغ رد .دندمآ اهناسنا يرای هب و دنتخانش ار ناسنا یلصا لکشم یبوخ هب نافراع نایم نیا رد اما و

 شیوخ يدوجو تقیقح تخانش رد ناسنا لکشم زا انالوم ،روضح جنگ 891 ي همانرب عوضوم ،سمش ناوید 790

 و نداد میمعت و هسیاقم ینعی ،نارود و سایق اب دهاوخ یم هک تسا نیا ناسنا لکشم نافراع رظن زا .دیوگ یم

 مه اب ار دوخ و دسانشن ار دوخ لصا ناسنا یتقو و .دوشیمن قفوم هجیتن رد و دسانشب ار دوخ لصا ندرک رکف

 رد يریثات چیه هک دنک یم ییاهزیچ ندروآ تسدب فرص ار دوخ يژرنا و تقو ،دنک فیرعت شیاه یگدش تیوه

 ناشیاه یگدش تیوه مه بسح رب زین ار رگید ياهناسنا نوچ روطنیمه .دنرادن يو يدنمتیاضر و شمارآ سح

 توافت ،دسانشب و دنیبب ناشیاهراتفر و اه تداع ،اه رواب ،رهاظ زا يادج ار اهنآ لصا دناوتیمن و دنک یم فیرعت

 رب هیکت اب دنک یم یعس نوچ و دوش یم لکشم راچد نارگید اب دوخ طابترا رد و درامش یم مهم ار يرهاظ ياه

 يدوجو تقیقح زا یهاگآ مدع ینعی ،دوش یم هفاضا شتالکشم رب ،دنک لح ار دوخ لکشم نهذ ياهراکهار

 ي هراچ و تسا هداتفا ناسنا يارب یقافتا هچ هک دهد یم حیضوت لزغ نیا رد انالوم .دوش یم ییازفا راک ثعاب

 .تسیچ راک

 

 دوشگ قشع ۀسردم ات دَمرَس ِفقاو



 دوبن قوشعم و قشاع نوچ لکشُم ياهقرف

 

 هب يا هلاسم چیه ،درک زاب اهناسنا يارب فطل رس زا ار ،قشع ي هسردم ،یگدنز ،دمرس فقاو هک نامز نآ زا

 .دوبن قوشعم و قشاع ییادج یگدیچیپ و یتخس

 مدع نیا تلع و .دوخ يدوجو تقیقح تخانش مدع ینعی ،تسا شیوخ لصا زا ییادج ناسنا ي هلاسم نیرتمهم

 و ندید لباق رازبا نیا اب ناسنا لصا هک ارچ .تسا دوخ تخانش يارب رکفت تردق و نهذ رازبا زا هدافتسا تخانش

 .تسین ندرک هبرجت

	 
 تسهدش کیل ،قُرُط تسه نارَوَد و سایق زج

 دودسم مِّجَنَتُم و بیبط و هْقِفْلاوُلوُا رب

 

 نادنمشناد رب اههار نیا اما دراد دوجو شیوخ تخانش يارب مه يرگید ياههار ،ندرک رکف و هسیاقم زا ریغ هب

 .تسا هدش هتسب ناسانش هراتس و ناکشزپ ،ینید

 

 دوش یم هدافتسا نآ زا جیار مولع رد هک نداد میمعت و ندرک رکف ،هسیاقم زا ریغ يرازبا شیوخ تخانش يارب

 لکشم دنا هتسناوتن یعیبط و یناسنا مولع نادنمشناد لیلد نیمه هب .درادن یسرتسد نآ هب نهذ اما ،دراد دوجو

 .دننک لح ار ناسنا

 

 زیت ِترکف سب تروص نآ و تروص نیا ردنا

 دومنب اضیب ِدَی رّکفت و ثحب ِیپ زا

 

 و يدرف یگدنز دوبهب يارب و دنتخادرپ ناسنا فلتخم هوجو دروم رد رکفت و ثحب هب تقد اب کیره نارکفتم

 ملعم .دنسانشب ار ناسنا لصا دنتسناوتن یشوه زیت ي همه اب اما	،دنداد هئارا ییاهشور و هار ناسنا یعامتجا

 .دمآ ناسنا کمک هب »قشع« ي هزجعم اب ،دنور یم ههاریب هب نهذ رد اهناسنا دید هک یگدنز

 

 تسبب هار ناشعِماج یسب دنتفگ قرَف

 دوزف قرف دص ود دنداهن وچ عماج هب ور

 

 مه ،یگدنز هبرجت و هنیشیپ بسح رب کی ره نوچ و دندرک فیرعت اه یگدش تیوه مه اب ار دوخ ادتبا اه ناسنا

 هدننک عمج هک یگدنز ملعم نامه ینعی ،عماج و ،دمآ دوجوب فالتخا اهنآ نیب دنتشاد یتوافتم ياه یگدش تیوه



 دوخ لصا ،دننکن فیرعت اه یگدش تیوه مه اب ار دوخ ات تسب اهنآ رب ار هار ،اهیگدش تیوه مه نتفرگ اب ،تسا

 ندروآ يور شور رد زاب ،دنروایب يور یگدنز هب دنتساوخ اهناسنا یتقو اما .دنسرب تدحو هب مه اب و دنسانشب ار

 هک ارچ ،دمآ دوجوب فلتخم ي هقرف اهدص و دندوب توافتم مه اب ناشیاهنییآ و اه تدابع ي هوحن و یگدنز هب

 .دندوب نهذ رد زونه

 

 دحیب قراف و عماج و دُب دودحم رکف

 دودحمان زا دش وحم نآ ،دُب دودحم هچنآ

 

 رد هک يدرخ اما ،تشادن ار ناسنا لصا و يدوجو تقیقح تخانش ییاناوت و دوب دودحم ناسنا نهذ هچ رگا

 نیا اهنآ هب و دنک عمج ار اهناسنا هک تشاد ار تردق نیا و دوب دودحمان داتفا یم نایرج هب ناسنا رد ییاشگاضف

 دیشروخ عشعشت لباقم رد نهذ دودحم غارچ ییانشور و .دنراذگب قرف زاجم و تقیقح نیب هک دهدب ار شنیب

 .دیدرگ وحم ،دش نشور ناسنا لد رد ییاشگاضف رثا رد هک یهاگآ و تقیقح دودحمان

 

 نیقی ِوحَص دَوُب وحم ِسپ ،تسا رکُس وحم

 دودمَم لِظ دَوُب دنچ رَا دَوُب بقاع سمش

 

 ناور يرایشه نیقی هب ،یتسم نیا سپ رد و ،دش قشع تسم ناسنا ،»نم« نتفر لیلحت اب ،نهذ ندش وحم اب

 دیشروخ ندمآ الاب اب و ،دیآ یم الاب هرخالاب یهاگآ دیشروخ ،دشاب زارد لهج ي هیاس هک مه ردقچ ره هک ارچ .دش

 .دوش یم وحم لهج ي هیاس ،روضح

 

 یکْحُیال نابز هب يوْطُی هک تسا نآ زا نیا

 دوجو ِیفن دَوُب هتکن نینچ ِتابثا هکناز

 

 ربارب ،مالک اب و نهذ اب ناسنا يدوجو تقیقح تابثا هک ارچ ،درک تیاکح دوشیمن نابز هب ار هدیچیپ عوضوم نیا

 قشع هک ارچ ،درک فیصوت نهذ نابز اب ار قشع ینعی ،ناسنا يدوجو تقیقح ناوتیمن ینعی .نآ یفن اب تسا

 یم رود قشع ي هبرجت و كرد زا ناسنا ،دنک تیلاعف هب عورش نهذ ات .دوش یم شاف توکس رد هک تسا يزار

 .درک هبرجت توکس رد ار »ندوب« و درک توکس دیاب دوخ لصا تخانش يارب .دوش

 

 یفن ز تسا باجح و تسا دوجو ِعرف نخس نیا

 دودرم زج دَوُبَن شباجح هب يزیچ ِفشک

 



 .تسا ناسنا لصا يور رب یباجح نوچمه و ناسنا یتسه یعرف ياه هناشن زا نابز هب و نهذ رد نتفگ نخس

 و نتفگ نخس اب زین ناسنا يدوجو تقیقح فشک ،تسا نکمم ریغ نآ ندناشوپ اب يزیچ ره فشک هک روطنامه

 .تسا نکمم ریغ ندرک رکف

 

 صالخ لوبقم ز هن ،يزیرگ دودرم ز هن

 دورُس هن و ثحب هب هن دجنُگن هک ار نیا لِهِب

 

 تسا دوخ يدوجو تقیقح فشک هک دوخ روظنم هب و تسین يزیرگ نتفگ نخس زا ،میتسه نهذ رد یتقو ات اما

 رعش اب هن و درک لح ار نآ دوش یم ندرک ثحب اب هن هک راپسب یگدنز تسد هب ار عوضوم نیا سپ .میسریمن زین

 .یسانشب ار	تقیقح ،ار دوخ لصا یناوتیمن زین نهذ اب و ینک شوماخ ار نهذ یناوتیمن نهذ اب ینعی .هنارت و
 توکس مدع و وت نتفگ نخس ،یتسه نهذ رد ات ،ییوگب نخس تفاطل اب ای ،ینک لدج و ثحب هک دنکیمن یقرف

 .دوش یم تقیقح نایب عنام نهذ

	 

 و دنیب یم مهم ار اه توافت ،تسا نهذ رد ات ناسنا .دراد دربراک زین نایفارطا اب ناسنا طباور دروم رد هتکن نیا

 دزادرپ یم لدج و ثحب هب ای راکنیا يارب و ،دننک لمع دهاوخ یم هک هنوگنآ ات دنک راداو ار نایفارطا دنک یم یعس

 دروایب تسدب ار نارگید لد ،یسانشناور لوصا يور زا ای و يراتفر شوخ و ابیز ياه فرح اب دنک یم یعس ای و

 توافت هک دوش یم رتهب یتقو هطبار هکیتروص رد .دوش یم رتهب هطبار ،دربب نیب زا ار اه توافت رگا درادنپ یم و

 دنتسین مهم ردقنآ اما ،دنتسه ربتعم اه توافت یترابع هب .دنوش هتفریذپ یقشع ياضف کی رد هکلب ،دنوشن یفن اه

 رد ،دهد یم خر هدش هدوشگ ياضف رد تواضق و هسیاقم زا زیهرپ اب هک نهذ توکس اب .دنوشب قشع عنام هک

 قیمع و يدج فالتخا ،میراد توافت حطس رد مه اب هکیلاح رد ،میتسه فقاو يرهاظ ي اه توافت رب هکیلاح

 .تشاد میهاوخن

 

 دلِهَن نآ ار وت کیل ،یلِهِب ار نیا سپ وت

 دوعُق هب و مایق هب دهْجَن هدعاق نیا زا ناج

 

 و ،درادیمن رب وت زا تسد زگره عوضوم نیا ،يرادرب تسد عوضوم نیا لصف و لح زا نهذ اب یهاوخب رگا اما

 .دوشیمن صالخ هلاسم نیا زا ،نهذ تیلاعف اب وت ناج

 

 نهذ دنب زا ،يوش میلست و ینک رارکت ار ناگرزب نانخس یتسه نهذ رد هکیلاح رد ینک یعس رگا تسا نیا روظنم

 ینعی ،ییاشگاضف اب ،لمع رد اهنت و تسین نکمم نهذ اب اه توافت شریذپ و دوخ لصا تخانش .دش یهاوخن اهر



 هلصاف كدنا نآ رد ،ییاشگاضف ي هظحل نآ رد هک ارچ ،تسا نکمم اه رکف نیب نتخادنا هفقو و لمات یکدنا اب

 نهذ اب ار هچنآ هک دنک یم کمک وت هب و دوش یم راک هب تسد یگدنز ،دوش یم داجیا خساپ و قافتا نیب هک

 »وا« و دوش یم وگتفگ دراو هک تس »وا« نیا ،توکس رد و	.ینک هبرجت ار توکس ینعی ،یهد ماجنا یتسناوتیمن

 رد .دنک یم نایب ینشور و ییابیز هب ،ینک نایب یناوتیمن وگتفگ و ثحب اب وت ار هچنآ و دناد یم ار همه نابز

 رد و يونش یم ار دوب ناهنپ اه نخس و اه فرح يال هبال رد هچنآ وت و دوش یم » وا« شوگ ،وت شوگ ،توکس

 و دنراد كرتشم زاین کی همه هشیر و لصا رد اهناسنا و دنتسه عرف رد و حطس رد اهنت اه توافت نیا هک یبایم

 شیاه یگدش تیوه مه ،هدرک هبرجت یگدنز رد هچنآ بسح رب و تداع يور زا سک ره اما .تسا »قشع« نآ

 لیلحت و هیزجت رد یعس ياجب یترابع هب .درک عمج ناوت یم قشع اب اهنت ار یگدنکارپ نیا و دنتسه توافتم

 رد ار »نم« و دوب دوخ راد »نم« راکفا رظان دیاب ،اهنآ راکنا و یفن ای و ،اهنآ دروم رد وگتفگ و ثحب و اه توافت

 لد هار زا اهناسنا و دوش یم رارقرب قوشعم و قشاع نیب قشع دنویپ ،»نم« ندش دیدپان اب .درک وحم روضح رون

 .دنوشیمن اهناسنا نیب هناقشاع طابترا عنام رگید و دنوش یم ابیز اه توافت .دننک یم رارقرب طابترا مه اب

 
 مایق ِيوس دَشَکب شَنآ ،دَرآ دوعُق ناج

 دوجس ِيوس دَشَکب شَنآ ،دَرآ مایق ناج

 

 یم زاب ار اضف و ییآ یم دورف الاب عضوم زا و ،يریذپ یم دوخ يدوجو تقیقح تخانش رد ار لقع زجع یتقو

 ياضف زا و ینک مایق روضح يرایشه اب رابنیا هک دراد یم او ار وت یگدنز ،ینک یم توکس یگدنز يرای هب و ینک

 نخس ربارب رد میلست هب ینعی ،هدجس هب ار وت یگدنز دیوگ یم نخس يرایشه هک هاگنآ و ،ییوگب نخس روضح

 یم مه هب »وا« و »وت« و دوش یم لیدبت روضح يرایشه هب وت یمسج يرایشه هنوگنیا و .دراد یم او قح

 رد قوشعم و قشاع .دنوش یم یکی مه اب هظحل ي هداجس رب دوبعم و دباع نآ رد هک هوکش اب یتدابع .دیدنویپ

 .دنسر یم مه لاصو هب ناسنا یکاخ مسج رتسب

 

 یهَرِب يو زا هک تسهناگود هن هناگی نیا

 دوهش ز ناج دهَرَن دّهَشَت هب و مالس هب

 

 هک یتدابع دننامه ،يروآ یم اج هب یگنوگادخ ي هبرجت يارب و تدحو ياضف رد هک یتدابع ینعی ،هناگی نیا و

 ارچ .يوش غراف نآ زا یناوتب و دشاب هتشاد ینایاپ و زاغآ هک تسین ،يدرک یم دوخ یگدنب تابثا يارب و ییود رد

 رکف رظان ینعی ،تدابع لاح رد هظحل ره وت ینعی .دباییمن نایاپ دهشت اب و دوشیمن زاغآ مالس اب روضح زامن هک

 رگید ،یتسه ناهج و تدوخ هب وت هاگن .یتسه دوخ يدوجو داعبا ي همه رب هاگآ و فقاو و دوخ ياهناجیه و اه

 .دوش یم هنوگ

 



 دَوَر هلیلحَت هب هن ،دمآرد همیرحَت هب هن

 دوشگب شمالس هن و تسَبب هریبکَت هب هن

 

 تیاکح و ،يا هیماتتخا هن و دراد يا هیحاتتفا هن هک تسا یمسارم یگدنز ،ینایاپ هن و دراد يزاغآ هن ،ندوب ،روضح

 .دوب دهاوخ و تسه و ،هدوب قشع .دبای یم نایاپ ریبکت اب هن و دوش یم زاغآ مالس اب هن هک تسا یتیاکح ،قشع

 

 دبا ِغود نیا رد داتفارد حور ِسگم

 دوهج هن و ربگ هن و اسرت هن و ناملسم هن

 

 هن و ناملسم هن رگید ،دتفا یم يدبا تقیقح و قشع غود رد اه یگدش تیوه مه زا غراف حور سگم یتقو و

 هک دنتسه مهم ناسنا يارب یتقو ات اه توافت نیا ینعی .دنرادن یتوافت مه اب يدوهی هن و یتشترز هن ،یحیسم

 .تسا هدرکن هبرجت ار قشع و تسا هدش سوبحم نهذ سفق رد شحور

 

 تسا سگم نآ ِندز رَپ نخس هک وگیم هله

 دورف غود دَوَر وچ ،دَنامن زین ندز رَپ

 

 هچنآ ،ینک یم هبرجت هچنآ ،يا هدشن قرغ لماک زونه و ینز یم اپ و تسد روضح غود رد هکیلاح رد لد يا سپ

 تسا غود رد سگم ندز رپ و لاب دننامه یلاح نینچ رد وت نتفگ نخس هک ارچ ،وگ زاب ار يونش یم و ینیب یم

 ،يوش روضح قرغ لماک روطب یتقو زین وت ،دنزیمن رپ و لاب رگید دوش قرغ غود رد سگم یتقو هک روطنامه و

 .يوش یم شوماخ و ینام یم زاب نتفگ نخس زا رگید

 

 دَوُب زین رگا دشاب رگد ِعون ندز رَپ

 دوبک ِخرچ ِربز رب تدَوُب ردان ِصقر

 

 و صقر اب قشع .دیوگ یم نخس رگید يا هنوگ هب وت قیرط زا یگدنز ،دوش یم شوماخ وت نهذ هک هاگنآ و

 .دوش یم یلجتم ،اه توافت و اه رواب دوبک نامسآ يارو رد ،یگدنز ي هصرع رد ،وت دننام یب یبوکیاپ

 

 دوخ لصا زا ییادج ینعی ،يدوجو تقیقح زا یهاگآ مدع ،یگدنز ي هسردم رد ،ناسنا ي هلاسم نیرتگرزب سپ 

 ندش وحم و روضح دیشروخ ندمآ الاب اب ،ییاشگاضف ي هظحل رتسب رد لاصو و ،قوشعم زا قشاع ییادج ،تسا

 :ظفاح ي هتفگ هب هک .دوش یم رسیم ،راد »نم« ياه هشیدنا و »نم« عمش

 



 تسین لیاح چیه قوشعم و قشاع نایم

 زیخرب نایم زا ظفاح ،يدوخ باجح دوخ وت

 

 ،مارتحا اب
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