
كخ ناخ لاحشوخ

؟و كو  كخ ناخ لاحشوخ
 روهشم( دمحم شېورد د ىوز يړوكا كلم د ىوز ناخ ىيحي د ىوز ناخ زابهش د ىوز ناخ لاحشوخ

 د ىوز وتا د ىوز يپ د ىوز )يتوه( اطع د ىوز ىلع خېش د ىوز نسح د ىوز )نامتا( نمت د ىوز )وجنچ هپ
 ،ىد ڼالرك د ىوز يكك د ىوز ناهرب د ىوز )كخ هپ روهشم( نامقل د ىوز نامروت د ىوز يرت د ىوز ېورب
 د ېي نيخروم يني ،يلوب هخ نبس د ينوه وا ،ىدېمون ينوه رالپ )ناړرك( ڼالرك د تياور هپ وكخ د يچ
 .)۱(ي ىوز مروا هلادبع

 ناخ وا رشم وكخ د هخ هكين وا رالپ د يچ ،ىد نوتپ بسنلا حيحص وي يك والرك هپ ناخ لاحشوخ
 ىړوكا كلم ،و روهشم هلاونتپ هپ )ـه ۱۰۱٤ _ ۹٦۳( يك رصع هپ اچاپ ربكا يلوغم د وجنچ كلم هكين منپ هد د ،و
 هغد د وا موق لپخ د اوخ هل ۍروطارپما د ولوغم د وا اچاپ ربكا د يچ ،و نوتپ ىلايمون وي رالپ هكل مه ىوز هد د
پ د ىارشم يلم ونت ېي هړوكا يچ ،ىك نادو ىارس هد ،هدولرد هړا هد هپ هنتاس يرال د لباك د وا ،ىدېك ل 
 وا رادرس روهشم ونتپ د يك رصع هپ ناهج هاش د ناخزابهش ىسمل ېي ايب وا ناخ ىيحي هتسورو هد رت ،يلوب مه
.ىدېك ل رشم ونتپ د وا ريما وي يدنال ۍروطارپما رت ولوغم د يچ )۲(و ناخ وتمان
-: دلوت

 هپ روك هپ هد د ،و ولاك )۲۲( د ناخ زابهش يچ )ـه ۱۰۳۷ _ ۱۰۱٤( يك رصع هپ اچاپ يلوغم ريناهج د
 وي ىس اد ون هتسورو يچ ،ىدېېزو ناخ لاحشوخ لاك ع ۱٦۱۳ هل مس لاك ـه ۱۰۲۲ د يناثلا عيبر هپ يك هړوكا
.وېرپ مون ړول وي ېي بدا د وتپ د وا يلاونتپ د يك ايند هپ وا ،وس رادرس رويغ وا نوتپ وتمان

-: ناخ لاحشوخ رشم يلم
 د يك نج هوي هپ و هلاك سونپ ېي رمع يچ لاك ـه ۱۰٥۰ هپ كخ  ناخ زابهش رالپ ناخ لاحشوخ د

 ينچوك رون ېرد ناخ لاحشوخ د هتسورو ګرم رت رالپ د )۳( وس تافو لاوش د لوا ېبنشجنپ هپ وا يپ وزفسوي
 لكاو ۍرادرس وا ناخ هپ موق د هولپ هل بوترشم د ىد رم ،ناخ زابريم ،ناخرېشمش ،ېب ليمج ،وو هورو
 هپ هدد نامرف بوترشم د وا ،ىك ناخ ونتپ د ىد مه اچاپ يلوغم ناهج هاش ،هنامو بوترشم هپ سلوا هلو وا ،وس
 يلوغم هپ وا ،هواك لوډ ه هپ مارتحا وا ردق ناخ لاحشوخ د يچ ناهج هاش ،)٤(وس رداص هخ يلهډ هل همان
 ،ىالوك حتف ىاوسن اچ يه ټوك ـهارات د يچ يك نج هپ ريمجا د ،)٥(دولرد رادتقا وا ذوفن رېډ ېي يك رابرد
 ،وس هكرو ماعنا پور هكل رول هروضح هل ناهج هاش د يك روهال هپ وا ،ك تام ټوك اد ناخ لاحشوخ يلايروت
 .)٦(وس لخبورو ىپ وپور وكل مين هود د وا

 فلكم نا ېي تعاطا هپ وناهچاپ يلوغم د وا ،و يدنال رثا رت رابرد يلوغم د مه ه هك ناخ لاحشوخ
ام هنم هپ موق لپخ د هد ر پشب يك يه ېي بوت ييرم لوغم د وا دولرد لالقتساهن هراپ هل موق لپخ د هلك 
 هلپخپ ناخ ،لونارو رو هن ېي يدازآ يلخاد ىود د وا ېل تمتينغ يمارآ ونتپ د طقف مه ناهج هاش ،هواوخ
-: يياو

و اچاپ رود هغــــــــــــــــــــه د
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ناهـــــــــــــــــج هاش نادردق
كار ام و ېي ىا رالپ د
نارمــــــــكح موس سلوا هپ
يـــــكرو د هك يروت د هك
ناــمرا ون ېرپ يم يه
يد كخ هرز شرېد هړاو
نامرف هپ يد امز تسرد
رود هپ ام كخ تسرد
نارود هپ وـــــــــس روــمان

 اي هم اي ېي هورو رون وا ك يدنب رالپ لپخ ريملاع بېزنروا ىوز هد د يچ هتسورو ناهج هاش رت رم
 كخ ناخ لاحشوخ ون ،لوكرو هلو نايرابرد وا نارادفرط رالپ لپخ د هد ،وس اچاپ يك ـه ۱۰٦۹ هپ وا هك بولغم
 هاش د هب ىد ادابم يچ ىدېرېب بېزنروا وا ،و هخ ونابرقم وا ورلم هل ناهج هاش د يچ مه رشم يلم ونتپ د
.يك كرو مه ناخ وا يك لوذخم هناتپ يچ هتوغو ېي ون ،يكو وك صالخ د ناهج

 صاخ ،يد نيم لالقتسا لپخ رپ وا ،يوك هتك هن رس هتاچ لب وا ،يد يكنوتوغ يدازآ ًاعبط وخ هناتپ
 وي يچ ناخ لاحشوخ ايب
 هرسرو لاې وا هورد  ېي هتهج هغد هل ،ىالوتام ىاوسن هرس توق هپ ىد وخ بېزنروا ون ،و رادرس نوتپ حيحص
 ناولپخ هد د ېي اوخ يلب هل ،توغو هت رابرد لپخ مارتحا وا هبژ هړوغ هپ ېي ناخ وا ،كو
 ناخ لاحشوخ ،يوتساورو هت يلهد رابرد اچاپ د ناخ يچ لولوغو وپور وا وتوشر وا هنمژ هپ بصنم وا ناخ د مه
 هبرجت وا هوپ رېډ مه ه هك
 مكاح روېپ د ،ىړالو هت روېپ يزاوي وا ،ىدېلوغو رارصا هپ وناولپخ د وا لوق وا دهع هپ اچاپ د رم ،و ىس راك
 د يك نم هپ ېژور د ناخ لاحشوخ ،هواتساو هت يلهد ېي ظفحلا تحت وا ،ك يدنب ىد هتوغن هپ رابرد يلوغم د

 يدنب يروپ ولاك ورول رت يك دنب هپ ولوغمد هتله ،لبلب اونشوخ ب د اوخنوتپ د اد وا ىدېسرو هت يلهد لاك ۱۰۷٤
 باب ېد هپ تكرح حلسم يچ ېي هتوغ وا لدېردو هراپ هل صالخ د هد د قافتا هپ موق هد د مه ه هك  ،وس هتاپ
.لورو ېي هنج هل وا ،لك عنم ىود ناخ رم ،يكو يك

 يك دنب لپخ هپ وا يد يليو هد هتيب )۲۲۰( يچ يك همان سبح هوي هپ ثداوح دنب د لپخ ناخ لاحشوخ
: يد يلهو ېلبلغ وا ېران يكنوووس يريډ يك نوتلېب هپ نطو د ېي

ييداي ناــــــمز ره يم ناراي داويه د
مړايوو منيوو يك بوـخ هپ خم ېي يچ

 هت رابرد هب ځرو هره اما وس هليا ون  هتسورو ،و يدنب يك روبهتنر وا يلهډ هپ هلاك رول ناخ لاحشوخ
-: )ـه ۱۰۷۷ بجر د ٤( يوك هوكش يساد يك لاح هغد هپ دولرد هن ېي تزاجا ت د نطو د وا ىدېرضاح

هت رابرد هلترو ځرو هرــــــــــه
اد هروـــــــــــــ ىد تقشم ه
يس نادنز ېرپ مكـــــح لب د
ىد تداع مكح لپخ رپ يچ
هتس ناراي هږاوخ نيريش هن
ىد تبحــــص هرـــــس اچ د هن
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 ،ىغار هت نطو لپخ وا ىدنومو تصرف وناولپخ ولپخ د يرلم هپ يك هرا هپ ناخ لاحشوخ يك ىاپ هپ
 د وا ،لكو هنونج ىول وا تخس هرس ولغم د ېي وراو وراو هپ وا ،وس لوار هد رپ موق لپخ  هتريب ون هتلد
 د رم ،هكړالو يك خم هپ ولوغم د هراپ هل ينتاس د ۍدازآ يلپخ د ېي هناتپ وا ،ىك هرس رت ېي ډوه يلاونتپ
-:وېرپ هن هت راك و ىد ،قافن وناولپخ وا ونماز د ناخ د اوخ يلب د وا پور وا ونوتوشر رابرد د دنه د اوخ ېوي

مي بېزنروا د ميلغ هز
نابايب هپ هرغ هپ رــــــــس
مي هناتــپ د نن هپ هز
نالوغـــــــــم يلوين ىود

 هخ هد هل ېي نماز ناخ د وا ،لدنيشو هراپ هل ماكان د ناخ د وا قافتا ېب د ونتپ د غلابم رېډ رابرد هيلوغم
 هپ رابرد يلوغم د ىود رم ،يك ىا رپ ډوه وا هنن وتپ د ىود يچ هتوغ ناخ لاحشوخ ،هك فالخ رپ
 د ىا ره يك مالك لپخپ ناخ ون هببس هغد هل ،هو تخب يشايع هلپخپ وا ،هلوك هن يرلم هرس هد هل وپور وا وتوشر
:يوك هوكش هسال هل ىود

ك رون وكخ د ىوخ ىم  ويوز
ــــك روا يروپ ېي شقن هپ ام
و نن و مان د ينـــــــــ د تخو
ك روپـــــــــــخ هخار ونماز ودب

 لباقم هپ ىودد هتاوخ ىره هو تخب ول وين هتريب هپ هد د اوق ولوغم د  يچ يك تخو هغد هپ   ناخ لاحشوخ
.تووار هت ېلباقم هد د ،وسراچان هلپخپ بېزنروا يكىاپ هپ هچو يد يك هن وغيلبتوا هنورفس ك

ىغارروـــــــــــــهال هپ كډ هړز اچاپ  بېزنروا
هب هدناك هرو نارو كو يس نادو هب كو

 بېزنروا هلپخپ هلاك هود هكو هلباقم ىنامد هرس گۍروط ارپما هلولوغم د هلاك هود ًابيرقت ناخ لاحشوخ 
تورپ هترو هړاغ رپ كاد
 -:و

ىد ت ورپ هچ وسو لاكوي هتار بېزنروا
راــــفا هړز هپ ناشېرپ ناريح تروص هپ

 لېب هرس هناتپ روز هپ وپر د ېي ون ،وس زجاع هخ ولوت ام هل ونتپ د هوق هپ ، اچاپ ولوغم د يچ يك ىاپ هپ
 -: هك ړالوار هدرپ ېي ناولپخ وا نماز ناخ د وا ، هك

يوس ېروخار يد ناتسودنه د ېنازخ
راسهوــــــــك هپ يز ونن يد نارهم هرس

 ىود مه هعيرذ يرب وا بايماك د ولوغم د وا ،يوك هوكش هخ ونماز وا وناولپخ هل ىاره ناخ لاحشوخ
ي:- 

مي هن ىلتشيو كپو لب يشــغ لب هپ
مي كپو لپخپ ايبوخ مي ىلتشيو هك

 هغه هپ بات رېم وا تباقر د رابرد ىلوغم د ،يد يلل فيلكت وا تقشم هپ هلو حناوس ناخ لاحشوخ د
 يروپ هدنه رحبرت يړاغ هل ومآ د مكح بېزنرو اد،دولرد هناچ لب هنوتپ ني وا هېم يسغد هل يب يك تخو
 وا ىلېپس هغد هج هتوغ ېن وا ،هلوك وحم مه يدازآ ونتپ د توهش وا صرحريناهج د ولوغم د وا ،و يراج
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.يك راتفر ناخ هچ ،ىكرو عيمطت ناخ د هت مارهب ى وز و ناخ د ېي ون ، يو دازآ يك ورغ ولپخپ موق رويغ
 موق د ېئ ىرجه هپ صلختم ناخفرشا ىوز رشم لپخ ،و ىوس ړوزوا ىريږ نيپس ون سوا يچ ناخ لاحشوخ

 هپ هلاك سل يچ ،كرو سال هپ ولوغم د ېي يك ـه ۱۰۹۳ هپ وا ىلوينو ناخ فرشا ناخ مارهبرم ،ك ناخ
 .)۷(وشم ېروه مهرخآ وا ،و ىدنب يكروپاجيب

 و ړوز اروخ ناخ يچ هغد د هرس ،ىسينو رالپ لپخ يچ هتوغ و توق هپ وركل د ولوغم د ناخ مارهب ون هتلد
 د ېي يك نودنوژ يبدا هپ ،هك هروغ ېي اوزنا وا )۸(ړالو ىنج هت يديرفا وا ،ك هن ېيراتفر رم و ولاك)۷۷( د
 نودنوژ ار هپ ملع وا بدا د ېي يك ورغ ويول هپ ونتپ د وا.لورېت رخاوا تايح لپخ د يرلم هپ ملق  وا باتك
-: هواك

مزـــــــــــــــــع اد ىد دنب هلسپ
مزج رطاـــــــــخ د لاحشوخ د
هت ېكــــــــــــــم خم  ىلوين اي
مزر هرس ولغــــــــــــــــــــــــــم اي

ىلوين هرغ د جنــــــــــك وي اي
مزب وتسوـــل د هژور ،نومن

-: ناخ لاحشوخ ملاع
 يچ ،يېك هراك ه مالك هل هد د ،هو يليو هلو مولع جورم ېنامز ىلپخ د يك هلاوينچوك هپ ناخ لاحشوخ

 د وا هنوملع يبدا وا ،تمكح ،قطنم هكل مولع ېقسف وا يلقع رون وا ،رسيفت ،ثيدح ،هقف هكل مولع يمالسا هد
 بهذم ينس ناخ لاحشوخ .و ملاع وا يليو هلو رون وا هيفاق ضورع ،نايب ،يناعم هكل لوصا تغالب وا تحاصف
-:يئاو ىد ،و يفنح وا ناملسم

يدن هنپ يد رول نت بهذم د
مي راــك هپ نيد د بهذم ينس يفنح

 ،يد يوش نيد هپ يچ وتافرخزم وا وتافارخ د وا ،و وريپ تعيرش يمالسا د يك راكره هپ ناخ لاحشوخ
 -:هواك غيلبت وا هنوو يكرال هغد هپ يي هلك ره وا ،و فلاخم

هكراك هغه هپ ييامرف عرش يچ ره
هنودود هپ مسر هپ هوــــــــــك لمع هم

.يس و ليصفت ېب يك وخم ورون هپ يچ يرل تامولعم يك اوخ يناحور وا فوصت هپ ناخ ېدرپ هوالع

-: ناخ لاحشوخ بيدا وا رعاش
-:هخم د ناخرت رعش وتپ
 هغد هپ هواك تمدخ ديواج وا دلخم وي هت يبژ وتپ و ،بدا د يك ايند هپ ناخ لاحشوخ يچ تخو هغه

.يرل يخرب ېرد خيرات نودنوژ د بدا د وتپ د ،و دودحم رېډ بدا يبژ وتپ د يك تخو
 د يك نارېا هپ وا ولغم د يك دنه هپ يچ ،هد يروپ نرق يرجه مهن رت ايب هخ ءادتبا هلوخ هرود ىمل )۱(

 ېو ېران وا يردنس هغه وا ،هو يعونصم ريغ وا يعيبط هلو راعشا وتپ د هخم د هغد رت ،هو يهچاپ نروك يوفص
 هغد د ،هتس مه سوا يچ ماسقا رون وا ،يلدب ېرپس ،ۍنل ،ېران تا د ،ېليو ونتپ هب يدنال رثا رت تعيبط د يچ
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.يد راثآ يبدا رصع
 رت ايب ) ـه۹۳۰( هخ هرصع هرخآ هلون انيدول وناهچاپ ونتپ د دنه د وا رباب يلوغم د يچ هرود همهود )۲(

 يعيبط لاح هړازرپ هروپ هن ينعي ،ىد يعونصم مين رعش وتپ د هلاك ايتا اي ايوا هغد ،يېسرار يروپ )ـه ۱۰۰۰ ( هنس
 ،هتش ىكنووكيل وا ءابدا رېډ يك هرود هغد هپ ،ىد ىوس يدنال رثا رت هيفاق وا ضورع وا تعنص د هروپ هن وا ،ىد
.هكل

 يچ )نشورريپ(ديزاب ،داد ميرك،كتوه فلاالم ،مساقدنوخا ،ىز فسوي يلم خيش ،راهرنن د هزېورد دنوخا
.ىيعبط هروپ هن وا يد راعشا ىضورع هروپ هن راثآ ولووغد د

 وا هيفاقوا ضورع رپرعش لپخ ونابيدا ونتپ يچ ،هد وراعشا يعونصم وا يضورع هروپ د هرود هميېرد )۳(
 وراعشا وتپ د ، ىيك هلاك هوس مين ېرد سوا يچ هخ هرصع هغد هل وا ، يد يليو ربارب تغ الب د ون ونف
 ،تلود وا ينازرا وا ،يراصنا ناخازريم هخم د ناخ لاحشوخرت يك هرود هغد هپ ، هد ېوس عورش هرود يضورع
 -:يوك ركذ هلپخپ ېئ ناخ يچ ،يد ىوس رېت ردنلق وا لصاو  وا

يډوـــــــ هپ هنامو يم ناوېد ازريم د
ك دنمز يكشېوخ ينازرا يم هرخسم

-:سيس وم بتكم يبدا د ناخ لاحش وخ
 يك هت وتپ ناخ يچ تمدخ هغه رم ، يد يليو راعشا يضورع ونت و مه ه هك هخم د ناخ لاحشوخ رت

 ًابيرقت راعشا هد د ، يوش لديل يد هن هخ ورون هل ،يد يي ېرپ وا ،يليو هد يچ راعشا رېډ هزادنا هغد هپ وا
ېولېسر هت هتيب هرز تپ د هد يچ بالقنا هغه يكرو هت رعش يبژ وتوم د ثيح هپ هلك ره ىد ون ،ىد ىسس 
 هد د ،ىد ءادتقم ىد ېي يك لوډ وا ركف هپ يد يلغار ءابدا لو يچ هتسورو هد رت .ييك لنم رعش وتپ د رالپ وا
.وكو ركذ عقوم لپخ رپ ېب ږوم يچ ، يد يوس اديپ مه نابيدا ردتقم رون هخ هلسن هل

 وطسرا هكل ،يد زج مهم وا ىول وي تيناسنا د بدا وا ،هدېوس ېلخا هخ هپ ناسنا د وخ يرعاشو ارعش
 د بدا يچ فوسليف نانوي د
وتپ د  مه يسغد ،يلوب وتارثْات يناسنا د يلقن وا تاكاحم ترطف
 وغه هل يكاح هلو راثآ وا تايبدا ناخ لاحشوخ د ايب صاخ يد يوس انب يدناب هيلك يملع هغد رپ هلو بدا 
 يچ يد هخ وتارثات ينهذ
 هپ هغه ،ينيو يچ ه ره ، هد هبژ ېكنويو تعيبط د وا ناجرت ترطف د يد ،هلرك يك هړز هپ هد د طيحم وا لوحام
يس ىالوك ريوصت انيو هپ لوډ ه!

 يسامح وا يقالخا ،ينطو ،يفسلف ،يعامتجا ،يقشع ،يرل سال يوق يكرعش زارره هپ ناخ لاحشوخ
 )يقالخا( سيلار وم هروپ وي ناخ لاحش وخ يك نايب هپ وې د يلاونتپد وا ولئاضف يناسنا د ،يرل رېډ راعشا
 مزيلاييا وا تيلايخد يك ايند هپ اما ،يرلن يراس مه يك تعاجش يبدا وا دقن هپ ،يد بيدا )يقيقح(سيلاير وا
 !يس ىالدېسر يسپ كو رون ه ل يچ ،ىد ج هرمود مه

 هد د وقلخ ورو هبژ وا وكنويو وتپ د ولو هتسورو يچ ،ىد بتكم يبدا هغه د سسوم ناخ لاحشوخ
.وس ىاليو رالپ وتپ د هت هد ږوم هك ون ،ىد داتسا كبس لپخ د ىد ،ىد ىك ديلقت

ك نايب رعش وت هپ يچ لاحشوخ ام
يس باتوبآ هپ سوا هب هبژ وتــــــپ د
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-: هسياقموا هن زاوم
 رم ،يرل برق وا يلاوېدژن هرس وراعشا يبرع وا يسراپ د يك وصاوخ وا ونايش ورېډ هپ مه ه هك رعش وتپ د

 رېډ يلاونتپ د يك مالك هپ ناخ د ون،يرل رثا بدا رپ صاوخ يحور وا ينهذ موق د وا طيحم يچ هك مه ايب
 مه هنا هل يكلب ،ىد هن دلقم يزاوي بدا د يك ايند هپ ركف هد د ،ىد نوتپ ركتبم وي ناخ ،ييك لديل ايازم
.ووك هترو هراشا هنل ږوم هتلد رم ،يوك هعلاطم مالكد هد د تابثا يربخ ېد د ،يس ىالتسيا ار نومضم

 ،يېس ايق هن اچ لب رپ تارثْات هد د وا تاد راو ىبلق قشاع د ، هد ايند هلېب هوي ۍن ينيم د وا ايند قشع د
 وتايلجت يحور د بدا يچ هكل وا ،يېرا وا مه يك ايند هغد هپ هلك ره تازيمم يسلوا وا صاوخ يلم رم
!ييرب يكپ ىې يلم هلو يسغد ،هد هرادنه

 هن عوضخ يساد لوډ يه هپ وا هلكيه نوتپ ،يرل ايت ړول حور د وا رورغ يلم يك ترطف هپ وخ هناتپ
 .يېسر و همدص يد هت رورغ يلم هد د يچ ،يوك

 د تزغ ىاره رعاش يك رعش يبرع هپ هت رعش يسراپ و تبسن يچ ،يكيل يك مجعل ارعش هپ ينامعن يلبش
 ، ىد هن رې هپ ادد يد رم ،يړاوغ يئ لاصو وا يو ړا هت بوبحم لپخو مه ه هك نيم ، يتاس رورغ وا سفن
.ىدن ليلذرم ،ىد رايت ينيم د هت تبيصمو ،ىد هن مالغ رم ، ىد زابناج هتبلا

-:يوك باطخ يساد هت ينيم يلپخ بيدا برع وي الثم
مك دعب تعشخت ينا يبسحتالف
قرخا ديقلا يف يشملاب يننا الو

 قشاع ىا لب )۹(مېتاپ هن وي هل هز هرس دنب هپ هن وا ،موس عشاخ يسپات هپ هز يچ ، هوكم نام اد :ينعي
 -:يوك هراكرو بوتيلايروت وا هن اېم موق لپخ د ًانمض يچ ،يياو يساد هت ينيم يلپخو

نكتلو تاتلف ليللا حنجدوسا اذا
)۱۰(دسا انسارح ناف ًافافخ كاطخ

.ىد ىرمز ىكنوتاس ږومز يچ هدږ ورو ورو هنولپ رم ،هسار ون ،يس روت رزو ېپش د ماام يچ :ينعي
 يك خم هپ قوشعم د وا ييك هدوخېب وا يلياب هرمود نا يك ايند هپ ينيم د قشاع يك بدا يسراپ هپ رم

ك هرمود نايچ ،يوك هت يلوب مه يپس نا، 
ىدوب هتفر راكـــــــــــــــــــشب تيوكب مدمآ رحس
ىدوب هتفر راك يچ هب ىدوب هد ربن س هك وت

-:يئاو ظفاح
ىدنب يم هد القار ناس هك ما هدينش
ىنسد ىهن ىمن ظــــــــــفاح ندرب ارچ

 وا تالايخ يسغ د هلكره وابدا وا ،ىد ىوس يدنال رثا رت يسراپ د ًاديدش اوخ ېوي هل مه ه هك رعش وتپ د
 نوتپ وا ،يېك هراك يك مالك هپ ېي ايت ړول حور د يلا ونتپ د يا يا مه ايب رم ،يد يك ركذ راكفا
 ديلقت هپ ورون د يچ يك ويا وغه هپ ،يلياب هن تعانم سفن د وا رورغ لپخ وا ،يوكپس هن نا هلكيه قشاع
يد لېب راعشا يس اد ،يو يوس ليو ه!

 هپ ايت ړول نا د يك تيب ېد هپ الثم ،يېل ه حور يدنوژ وا ړول يلاونتپ د يك مالك هپ ناخ لاحشوخ د
ه يس هت بوبحم هبژ ه:-

ىلغار ركــــــــــــــــل يلـــــــــــــهد د هړاو هرـــــــــــل ګرم
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ېك نن ې هن غور نا ګرم هپ لاحشوخ د ال هت
-:  ينم هن راكريقحت وا تلذ د ټروك وا ،يد يرلم هرس هد د مه يك قشع هپ بوت يلايروت وا يزابرس

مك نر ونيو هپ ېمرو لپخ د هرس هب اي
يكولم ينوش اتس هغد مك لُك هب اي

: اي
ىد تنطلس د ناماـــــــــــــــــــس هخ ات رم

هكخ ېړاوغ هلوخ هنيپس يم ډوه هپ يچ
: اي

لب اوسر يدنوغ امد وي يو هن هب ناهج تسرد هپ
لب ات رپ موراو نيـــــــم يچ ېلــــــــكو هروت مرو

 وخ يك ايند هپ قشع د ،يوك هنيم هروت هرن هپ ،يرل هن هناپ پ ،ىد ىلېپس وا هراك مه قشع ونتپ د
.يس ربخ هپ كو يچ يړاوغ هن وا ،يرل ښوخ لوپ وا هنتاس زار د رېډ قوشعم وا نيم

مزب رد مرنن وت ىوس و موريم قوشز
رد نامـــــــــ رد ريغ دتف هكنآ ىارب

: يتوپ هن هراك هپ مه لاح بوبحم لپخ د ونابيقر وا ورايغا د يريب هل قشاع
مسرپ ناوكين ثيدح مزاس اج هك سلجم رهب
مسرپ نايــــــمرد ار نابرهمان هم نآ فرح هك

: يياو مه لاحشوخ ،هد هدب هډر يريم وا هنيم نوتپ د ،هتسن ىناپ پ اد يك ايند هپ يلاونتپ د رم
مك راډ هب يچ مي هن ىروزمك لاحشوخ هز
هكار ېي هلوـــــخ يچ مهو ېران هراك هپ

: ىد ني يساد قاثيم قشع د لاحشوخ د
يس هن هپ روـــــــن ،هنت هل يمورد رس ېي هك
ىد قاثيم هرس راي لپخ د يچ لاحشوخ د

-: هصالخ
 ،يد يوس يليو اچ لب د ديلقت هپ يچ هغه ،ىد هراك حور يلاونتپ د ىا ره يك مالك هپ ناخ لاحشوخ د

.ىد لېب
يك تمه هپ يس چو يدنت هل قلح يم هك
مي رثوــــــــــــــــــك د ضوح هپ هلك راد اورپ

: ئروو يك نايب هپ تسامح وا يلاونتپ د ،ايازم يبدا ينتپ هد د رون
 تغالب وا تحاصف د ومولع هپ ايب صاخ ،يرل ايازم يدام وا يونعم مالك ناخ لاحشوخ د لوډ هغد هپ

.يد مولعمرو نايب د رارسا ،ىد هوپ

: راكتبا وا تعنص
 د ،هتس مه عيانص وا عيادب يرهاظ وواوخ يونعم وا وې ورون رپ هوالع يك مالك هپ ناخ لاحشوخ د

 .يرل ءاثر ،هسامح هكل رون وا  عيجرت ،سيدست ،سيمخت ، هعطق ،يعابر ،يونثم ،هديصق ،لزغ هكل ماسقا هلو رعش
.يد يليو ېي يك وتپ هپ يچ ،ىد راكتبا هد د راعشا عبرم وا رشعم
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 )اتس يرتس( خم )۱٤( د وا هلدب ۍمول خم )۱۰( د ،يد رېډ اروخ يك مالك هپ ېي عيادب وا هنوتعنص يرعش
 قابط د تعنص ېك تيب ېد هپ ،يرل رېډ راعشا نيتيفاقوذ لوډ هغد هپ ،ىد نف بجاحلا عم نيتيفاقلاوذ د هلدب
: ىد ىلتسوار

ام هل يريل دهز د نيپس يچ ه رــــــي
اك روت مه نيپس يس يدژن هت وروت د يچ

مك مغ هب هز هك يدا هت
هدز اړژ اـــــمز هدز ادنخ ات

ىد نارجــه لب وناراي و د لاصو وي
ىك اړژ هپ ادنخ هپ ېي لاحشوخ يچ

: يرل سال ه ناخ مه يك سينجت هپ ،هتس مه بترم رشن و فل د تعنص يك تيب ينرخآ هغد هپ
الب يروـــــت ېود هكل يرتس يروت يد ېود
الم رت يروت ېود هكل يرو يروت يد ېود

اكو ورتس وروت هود هكل راك هغه
ركل هپ وروت هپ يس هن راك يسه

يلـك يسه اد نلاپ هپ هكار هب اچ
يلك تمسق هپ لزا هپ يو هن يم هك

 هپ هكل ،يياو هرس ډو يدنه وا يسړاپ واوتپ ىد ،ىلغار رېډ مه نيناسلوذ د تعنص يك مالك هپ ناخ د
 )خلا هتسيا( خم )۲۳٤( هپ وا )خلا يسين هتار( خم )۳۳۷( هپ ،يد يلكيل يچ يك وخم ۷۱،۱۰۲،۲۰۷،۳۷۳،۳۸٦

 ېد هپ وا ،ىد وملك وك ورد د تعنص يك يعابر نرخآ هپ خم )۸٥٤( د .ىد ردصلا ىلع زجعلادر د تعنص
: ىد ىوس تاعارم سينجت وا فورحلا لصتم د موزل د تعنص يك يعابر

نيچ نيچ ې پ يينج ېنت
ينـــــج نيش ي نيش نيــــــش هپ
ينتـــــــپ يشـــت يشن يتغن نن
ين يش ېنــــــــتف ېنتپ يشت

 هپ ناخ لاحشوخ ،يد يلغار رون وا طوقنم ريغ وا اطقر د هنوتعنص يك وخم هپ ىاپ د باتك د مه يسغد
 د هد د راكتبا ،يو يون لكلاب يچ يياو نيماضم يساد هل رېډ ،ىد ىلتغ وراكفا هزات وا ولايخ ويرن ويرن د ادا
.ىد ىك ىا نومضم رېډ وا راكتبا ناهج وي هد يك تيب هوي ېد هپ الثم ،هد هې مالك

 ه رعاش ره يچ ىد نومضم لمعتسم وا لذتبم وي هرمود ىدباوخ بوبحم د وا ،ىام يك ايند هپ قشع د
 هنوراهرپ هغه يچ هړز نيم د رم ،يوك متس يدناب نيم رپ هتبلا يس ىدباوخ يچ بوبحم ،يد يليو يكپ
: ىد ښوخ وا ږوخ ه ره رت راهرپ ينيم د يچ هك ،يموم هن ال هغه ،يړاوغ
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مدز ناشــــــــيك متس ناژم كون رب ار شيوخ
دوبن رجنخ رد تساوخيم لد هك ىمخز ردق نآ

 يخرت وخ لنك.ييك هراك ىن يكپ رهز وا ،ييك هږاوخ يكپ هخرت ،هد ۍن بيجع ايند قشع د
-: يرل دنوخ لېب يك ايند هپ قشع د رم ،يد

وت بل رب و ىهد مانـــشد
ديون نيرفآ سدقلا حور

 هغد هپ ناخ لاحشوخ ،يد زار زار وا لوډ لوډ اروخ تادراو ايند د يام د يك قشع هپ يچ هصالخ
: يوك زاجعا يك تيب

يو ديع هرك ويوش هدرم ېي يام هپ
يو اړژ هرك يرهوــــــــــــج ېي ادنخ هپ

 ،ىد ږوخ رېډ مزالت اړژ ،ادنخ ،رتخا ،يام د ،هتس داضت وا قابط د تعنص يك تيب هغد هپ وخ ىمول
 هتبلا يس رېډ نالوتقم يچ يلو ،يو رېډ اروخ نالوتقم ياگم د بوبحم د وا ىلژو قشع د يچ ىد اد وخ بلطم
 وا ،ييك ايړو هتبلا ،يس يرېډ يرلغرم يچ ون ،يووتار هخ ېلوخ هل يرلغرم وخ ادنخ هپ وا ييوخ ىوش هدرم
.ىد راوا وا هناور ه بلطم رم ،هد هطقاس هخرب ول هوي مالك د ،ييك هوك رازاب الاو يرلغرم وا يرهوج د

 ېد هپ .ىد هخ وتايصوصخ هل مالك د ناخ د تغالب هداعلا قوف يك تخو نيع هپ وا نايب د تردق اد
: ىد ږوخ اروخ مه ىد ىوس راكتبا يچ يك يعابر

يك راديد هراكـــــــــ هت ېنيئآ يچ
يك رازلـــــــــــــــــ هرس هتسرد هنيئآ

وروم رپ ماج د يدېك ينوش يچ
يك رانا بر يك ماـــــــــــــــج هپ هبوا

: نامرهق ركف د
 وا هرس يچ يلرسپ هپ ،ينيو هن كو ره ينيو ېي رعاش يچ هغه ،ىد اسر ورون رت رظن بيدا وا رعاش د

 ين يوخ وا طاشن ،ينيو هرتس هپ دنوخ وا ېرادنن د نال اد وخ يو ،يزووار هخ يكم هل نال هنوغرز
 ندب د ناسنا موك د نورپ ،ييوغ ين نال نن يچ هرواخ اد يچ يرو وا ،يلخا ين تربع رعاش رم ،يموم
 ! هو هرواخ

 روهشم يبرع د )ـه ٤٤۹( يرعم ءالعلاوبا ،يد يليو رپ ه اچ ره ،ىد ړوز اروخ يك رعاش هپ ركف اد
: يياو رو هبژ فوسليف

لا ميدا نظا ام ءاطولا ففح
داســــــــجالا هذه نمالا ضرا
دهعــــــــلا مدق ناوانب حيبق و
دادـــــــــــجالاو ءابآلا نا وه و

 ووابدا د .يد داسجا وا هنوندب ونوكين د ږومز هكم هغد يچ يلو ،هدږ ورو ورو هكم رپ هنومدق : ينعي
: ىليو ه نومضم هغد مه يخلب مايخ رمع ،ىد قفاوت ركف د وا دراوت نم رت

تسا هتـــــسر ىئوج رانك رب هك هزبس ره
تسا هتــــــــــسر ىئور هتشرف بلز ىئو
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ىهنن ىراوخ هب اپ هزبــــــــــــــــس بل رب ات
تسا هتسر ىئور هلال كاخز هزبس ناك

: ىغار ين غږ اد ،هلهوو هكم رپ خرت يم ځرو هوي يچ يياو مه يدعس
رت هتـــــــــــــــسهآ ىدرم را راهنز هك
رسو تسا ىور و شوانب و مشچ هك

: يياو يساد نومضم اد مه ىولهد بلاغ بيدا روهشم ناتسودنه د
نيئ وـــــــــــــــــه نايامن ل و هلال ـهچك ناهك بس

نيئوه ناهنپ هك ىنوه نيتروص ايك نيم كاخ
.يد يلتوار لكش هپ ىواغ د سوا ل هخ وغه هل ،يد يوس پ هنوندب يلك يك ورواخ هپ ينعي
-: يد يليو يساد وتپ هپ نومضم اد مه كخ رداقلادبع ىوز ناخ لاحشوخ د

هدږ طايتــــــــــــحا هپ ورو ورو هپ مدق
يد هنوخم يلك يرواخ يروت يچ

 يچ ،ىد ىك ادا ږوخ اروخ اما لوډ يون هپ هد ركف ړوز اد ،ىد ركتبم يك ركف هپ ناخ لاحشوخ رم
-: يياو ناخ ،يس هب هراكار هتبلا ،وروو هترو هرتس هپ ريدقت د هك ،يړوا ووابدا ولو رت هديقع هپ امز

يد رو هپ يك ورواخ اد هپ هنوخم ه هربنوه يچ
ىد مرا هتو اـــــــــــــــــم و رو مموردرو هرل ويد يچ

 ناخ ،ينم هن ديلقت ورون د وخ راكتبا يركف هناتپ د رم ىد نومضم ړوز وا لذتبم هغه نومضم ئروو
.يرل هن يراس يچ ،ىك ادا لوډ يساد هپ نومضم هغه

 وربخ د هك ىد مه نامرهق بدا وا ركف د يسغد ،ىد يچ نامرهق ناديم وا يروت د هكل ناخ لاحشوخ ون
.ووك ءافتكا ردق هغد هپ سوا رم ،ىاو ېك هنې هدږوا  وم هب عوضوم هغد رپ ىادېرېب هن هخ يلاودږوا هل

-: ناخ لاحشوخ داقن
 وا رثوم يكلب ،يرل هن تميق يه هدقن هل ېب بدا حالطصا هپ ايند يون د ،ىد كو مهم وي بدا د دقن

ېز ههپ دقن د يچ ىد هغه بدا ىكنوو ېه يو ىلك.
 وا ،يوړارو ېي لاح يويو هنوتلم هرس ولبلغ وا وران وا وتايبدا ولپخ هپ ءارعش وا ءابدا يچ : يياو ناهوپ

 بويع لپخ وا ،يس هن هوپ يلاو هتك هلپخپ سلوا وي يچ وغه رت هك ،هد اد مه ايتشر ،ييايب ېي اوخ رپ ايتړول د
 عقوم هغه مه يك بدا هپ دقن ون هك ،ىالدنيم يس هن ىرب يك حالصا هپ وغه رت يس هن هراكرو ينارو يډو وا
.ىد ىلدنيم ېي يچ يك عامتجا هپ هكل يرل

 ىلع ول و قحلاولوق ،هتس يوانيو يكډ ي د وا لاوقا رېډ  هخ وېم ورېت وا ونايول د يك هراب ېد هپ
.يياو تعاجش يبدا هبژ ېون هپ ون هت ساسا هغد يچ ،ىد فيرش ثيدح يوبن ،مكسفنا

 هندنغ هپ هنويوخ دب ين وا بياعم ونتپ د ايب صاخ ،يرل هبژ يوق وا هيز يك دقن هپ وخ ناخ لاحشوخ
 هبژ دقن د هد د ،يلوار ېي هتاوخ حالصا د وا يوهوپو ونوبيع ولپخپ ىود يچ يږاك رايز ىا ره وا ،يوداي هرس
-: يياو هلپخپ ،هد هرېت هرېډ

هد روا هد هن هبژ ام
د هنورازــــ اك كپو

 ييا ملق يلايروت د ،يوكرو راك يروت د يك دقن هپ مه ېي ملق ،ىد يچ هېم يروت د هكل ناخ لاحشوخ
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-:يو يسغد يچ
هلاـــحشوخ هس وليو رپ يد نيرفآ
يك ملق هپ ېك لوژر يروت د يچ

 يوك سوسفا ،هو ناهاشنهاش يخرب ييول ېوي د ايسآ د يچ تمظع رېت رپ ونتپ د هلك ره ناخ لاحشوخ
-: يرام ليصحت رپ تمظع هړاز د ىود د وا ،يويو موق ،يوداي ترسح اروخ هپ هغه وا

و هن يســـــــــه اد هاشرېش مياو ايتشر هك
هناتــــــــــــــــسهوك هل اديپ هن وي ږوم هكل
اك ه ېي كو اك ينن ېب يچ هناتپ
هناــــــــــــــــــمرا هل ومورد هب هرل ناتسرو
هيــــــــــــــهوپان هل قافن د وكــــــــــــــــــخ د
هنادناــخ هلپـــــــــــــــخ هل ،مرل مـــــغ يچ اي

ىدن هربنوـــه ه مــــــك هب ه مياو هتاچ
هنايب هل هروـــــــــــــــــــكذم هل يس مامت يچ

 وخم ۷۲۷ ،۲٥۱،۲۷۲،۳۸٥،۳۹۳ ،۱٦۸ هپ : هكل ،يوك هنوديقنت تخس موق لپخ رپ مه يك ويا ورون هپ
.يك

-: ناخ لاحشوخ يقالخا
 يچ ،يد لوډ لوډ وا فلتخم هنوركف وناهوپ د تيرشب د يك صوصخ هپ وقالخا د وا فيرعت هپ قلخ د

 هت ناسنا هنوباتك هړاز هغه رت ون سوا يچ يك ونوباتك وغه وا وراثآ وړز هپ وناناسنا د ،ووك هترو هراشا هنل هتلد ږوم
 د وا سويسوفنك د نيچ د وا فيرش تاروت هپ ايب وا ،اتسوا هپ تشدرز د وا ،ديو ګر هپ دنه د الثم ،هتاپ يد هن
.ىد ىوس ركذ ه وقالخا د وا قالخا يك وراثآ وړز ولو ورون وا ادوب

 رت ولئاسم يقالخا رپ يچ ييك هراك يساد رم ،يد كو مهم وي ېفسلف د تايقالخا مه ه هك
 هن هب ىس ،ييك يساد فيرعت وقالخا د هبژ هداس هپ ،و سح يقالخا يك ناسنا هپ مه هخمد ثحب هنايفسلف
 ،هيبرت ،ثرا ،طيحم ،يد يدنال وتاكرحم وا وتارثوم وفلتخم رت لاعفا ناسنا د ؟يوك نودنوژ هن وا لمع
 .)۱۱(يد طباوض وا دعاوق ين هراپ هل نودنوژ يلمع د قالخا ون ،يوك رثا ولامعا رپ هلو اد موسر ،هنودود

 ،يد ءانب دنوخ وا قوذ رپ هلو قالخا يچ هو اد اي يك باب هپ وقالخا د تايرظن وناهوپ د يك نانوي هپ
 ورلم ورون هد د هتسورو هد رت ،هو ېيا هس وقالخا د Hondonisme دنوخ رپ سبيتيسرا هخمد داليم رت هلاك ٤۰۰
 رشم ىود د يچ هلډ هلب هوي رم ،هك ليدعت هيرظن هد د Epicur )م.ق ۲۷۱ _ ۳٤۲( روكيپا هكل ونادراش اي
 Aristo وطسرا ايب وا )م.ق ٤۲۷ _ ۳٤۷( Platon نوطالفا ون هتسورو وا Socrate )م.ق ٤۰۰ _ ٤۷۰( طارقس
 ږومز يچ ليو ېيو وا هلوړاو هيرظن يقالخا هغه ىود ،يد يك هلډ هغد هپ ناهوپ وتمان يدنوغ )م.ق ۳۲۲ _ ۳۸٤(
 هنهوپ هپ قالخا ه ،يرل هړا وقالخا و هپ مه تداعس وا ،ىد تداعس ږومز بلطم يك وشهاوخ وا ولامعا هپ
 هپ هرس طارقس هل نوطالفا ،يوك هخمد تداعس يصخش رت تداعس يعامتجا طارقس ،ييك لدنيم هرس )تفرعم(
 ،يلوب هرس يلوربغ مه قالخا ه وا تداعس وا ،ىد ىرلم هد هس وقالخا و د هنهوپ يچ يك هيرظن ېد
 .)۱۲(ي مظعاريخ تداعس مه وطسرا

 رايز هپ يچ ،ي ضرغ وا دصقم تاذلاب تليضف هلپخپ )هد هلډ هوي وو هفسالف د نانوي د يچ( نويقاور
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 قالخا ايآ يچ هربخ هغد رم ،يد فلتخم ءارآ وناهوپ د لصا رپ وقالخا د هصالخ ،يس ىالدنيم ناسنا ېي هرس
 لقع ساسا تليضف د طارقس ،يرل يكپ ءارآ لوډ لوډ ناهوپ وا هد يدنال هنې رت مه يثرا هك يد يباستكا
م ،تيبرت وا تداع هن ،يهپ تمكح وا لقع د لياضف يچ يياو وطسرا ر ينلاپ وا قشم وا تيبرت رت هنوو 
 لاح هغه سفن د قلخ يچ يياو )ـه ٥٦۰( ىبرع نيدلا ىحم خېش يك وناهوپ يمالسا هپ )۱۳(ييك لدنوم يدنال
 هدنيم رايز وا تضاير هپ هلك هلك وا يو يزېرغ تخو يني قلخ ،يوك هرايتخا ېب هنوراك هلو ناسنا هپ يچ ،ىد
 ىش هغه ريخ ىد ،ىد ىرلم يبرع نبا د ًانيع مه هيوكسم نبا يلع وبا فوسليف يقالخا لب مالسا د )۱٤(ييك
 وا تيرطف هپ وقالخا و د ىد ،يوك ليمكت هپ ېي اي ،يولصاح هپ دصاقم نودنوژ لپخ د ناسنا يچ يلوب
 هقلخدب ًاترطف ايب يني ،يرل تليضف يك هخ هپ وا ًاترطف كلخ يني يچ : يياو ،يرل هيْار الج يك تيباستكا
 د )۱٥(يس ىالدېك ه هرس تداع وا تيبرت وا هنزور هپ ون يس هغد د ،دب هن ،يو ه هن يچ يو يساد يني ،يو
 هنې مه هربخ اد ون سوا  )۱٦( و ىرلم هخمد مه ېي فوسليف ىنانوي سونيلاج يچ ،هد هغه هيرظن هيوكسم نبا
؟دب هك يد يلخا قالخا ه يك تشرس وا هخ هپ ناسنا د ايآ يچ يړاوغ

 يياو ىد ،ي يبسك ىوخ دب وا يعيبط قالخا ه )م.ق ۳۰۰( فوسليف يقاور ىنانوي Zeus سويز
 د يچ )ـه ٥۰٥ _ ٤٥۰( يلازغ دماح وبا ماما ترضح .)۱۷(يموم هتسورو قالخا دب ،يېز هرس وقالخا و د ناسنا
 رپ ىول وقالخا ودب د وا ،هد هرادنه هور هوي هړز يس د يچ يياو مه ىد فراع وا فوسليف يقالخا وي مالسا
 ره هپ ينعي "اهيحميل هئيسلا هنسحلا عبتا" يچ ىړوار مه فيرش ثيدح وي يك هفسلف ېد هپ يلازغ ترضح ،ينېك
 مزال داهج وا تداع وا رايز هراپ هل يې د وقالخا د ماما ترضح .)۱۸( ييودزو هغه يچ ،ئوك ه يسپ دب
يباستكا هنويوخ دب وا ،ي ۱۹(يد حالصا د لباق يچ ،ي(. 

 ،يد بلاغ تعيبط رپ ناسنا د قالخا دب يچ ىد رادفرط ېد د يبرع نبا نيدلا ىحم خېش سكعلاب رم
 .)۲۰(يد يلخارو قالخا دب ېي يك تلبج هپ وا

 كوك نوژ ،يرل راكفا داضتم يك عوضوم هغد هپ مه نيركفم وا هفسالف اپورا د هتسورو وناهوپ ېد رت
 هد د ،يېز كاپ هخ هرثا يثرا وا يونعم ره هل ناسنا يچ : يياو دنواخ ېيرظن د تفرعم د )ع ۱۷۰۳ _ ۱٦۳۳(
 فوسليف وتمان ېسنارف د وسور هتسورو هد رت ،يولوبق ه ره هيبرت هپ هتسورو هد هرادنه هكاپ هوي يچ عبط

Rousseau )۱۷۱۲ _ ۱۷۷۸ ع( لم هد د مهىد ىر)۲۱(. 
 قلخ يرلم هد د وا )ع ۱۷٥۳ _ Berkely )۱٦۸٤ يلكرب هكل هفسالف رون يني وا ءاملع ۍژولوكيسپ د

 ىود يچ ،يد يدنال رثا رت ولماوع يجراخ د يچ ،يلوب هجيتن وتن د وصئاصخ د سفن د وا تجوازم وعئابط د
 يياو فوسليف ىوسنارف )ع Mallranche )۱٦۳۸ _ ۱۷۱٥ شناربلام اما ،يد يرلم رف د وسور د ايو مه
 .)۲۲(ىالوك يتايز يس هن يك هد هپ ىش ىون يه سفن ،ييز ىا وي هرس ناسنا د قالخا دب اي ه هلو : يچ
 _ ۱۷۷۰( Hegel ليه )ع ۱۷٦۲ _ ۱۸۱٤( Fichte هتخف هكل يرلم هد د وا )ع ۱۸۰٤ _  Kant )۱۷۲٤ناك

 حالصا وناناسنا ولو د وا لسن د هراپ هل حالصا د وقالخا د يچ يياو وا ،يد هن لئاق ولوړا هپ وقالخا د )ع ۱۸۲۱
 وا يغامد د ناسنا د يچ ،يد زئارغ وا تايرطف ون هغه ىچ ،ىد ىك ضرف )تروص يلصا( وي ،ناك ،هد رورض
 .)۲۳(يد عبات نامتخاس يبصع

 رم ،ىد هن لئاق ريغت هپ وقالخا د مه ،ىد رشم ونافوسليف ونيمئاشتم د يچ )ع ۱۸٦۰ _ ۱۷۸۸( رواهنپوش
 )ع H.Spencer )۱۸۲۰ رسنپس تربره هكل ،يد ناهوپ تيبرت ملع ينعي يژوادپ د يچ هفسالف هغه ينتسورو
 رسنپس ،يد نارادفرط ملع د ينزور د هراپ هل حالصا د وقالخا د ... رون وا )ع ۱۹۰۰ _ Nietzche )۱۸٤٤ هشتين
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 هپ مه هفسالف يعامتجا يچ يوچا لوحت يك وقالخا هپ تاقيضت وواوق يجراخ د وا ىلاودږوا ونامز د : يياو
.يد لياق هغد

: هيرظن يقالخا يمالسا
 ه نيد سدقم ږومز يچ وس هب ار ،هك ركذ ه ل تايرظن يقالخا وناهوپ د ايند د ږوم يچ سوا

؟ييامرف
 " قالخالا مراكم ممت ال تثعب امنا" : ىد فيرش ثيدح يچ هكل ،ىد ىكنووك پشب وقالخا د وخ مالسا

 .)۲٤(مي ىلغار هراپ هل يلاوپشب د وقالخا د هز ينعي
: ىد نكمم يك وتروص ېد هپ وخ ليمكت وا ىلاوپشب وقالخا د

 ون اد يمومو هغه يچ ون ،يو ل ين هخ وغد هل يك موق هوي هپ ،يد مزال يك نودنوژ هپ يچ قالخا هغه )۱(
.ىد ليمكت
 هغه يچ ،يو رېډ ېزادنا يغه رت يك موق موك هپ رم ،يو مزال هرس هزادنا هپ قلخ موك يچ ىد اد مهود )۲(
.ىد ليمكت ون اد يس ل ېي ىلاورېډ
 هترو ليمكت ،يس دوجوم يكپ هغد يچ ون ،يو هن قالخا يمزال نودنوژ د يك موق هوي هپ يچ ىد اد ميېد )۳(
.يياو

: ىد ىك ليمكت وقالخا د هن مالسا يچ وروو ون هب سوا
 وا رېډ هزادنا رت قالخا يني ،هو ډو قالخا ه وا دب يك وناناسنا هپ ىغار هت ايند يچ مالسا )فلا(

هلپخ رت يني ل هناك وا ،هو يني يك هزادنا هپ يچ هنويوخ هغه مالسا هراپ هل ېد د ون ،هو هن ټروك هنويوخ ه 
 هت تيرشب ېي هغه ،هو هن يچ مزاول يقالخا يني وا ،هتسوار ېي هت طسو دح هو ل يچ هغه وا ،هك ېي ل هو رېډ
 لادتعا اد ،يس لامعتسا هرس لادتعا هپ اوق يرطف لو يچ ،ىد لادتعا وخ ساسا يقالخا مالسا د ،هك غيلبت
 وتايآ وريډ هپ يچ ،يياو هترو ميقتسم طارص هبژ هپ ميظع نآرق وا تعيرش د ،هد حالطصا ېفسلف د وقالخا د يچ
 ىادخ د ىنعي )ًاماوق كلاذ نيب ناك و اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنا اذا نيذلاو( يد يوس يلياتس ميظع نآرق د يك
.يوك راتفر ىننم يكلب ،يوك هن ينت وا فارسا يك څرخ هپ يچ ىد هغه ىيرم

 وا غيلبت هپ هراپ هل ولوك ه د وقالخا د وناناسنا د وا ،هك هني هيرظن يقالخا هلپخ مالسا لوډ ېد هپ
د ناسنا ره يچ يياو مالسا ،ىد لياق تيبرت وا هنوو لپخپ وا ،يرل هماول سفن هراپ هل زيمت د دب وا ه ربخ نا 
 : ييامرف يك فيرش ثيدح هوي هپ  لوسر ترضح ،يوتمالم ىس هماول سفن يك نك هپ ودب د ينعي ،)۲٥( ىد
 هان وا ،ىد ىوخ ه هې : ىنعي )سانلا هيلع علطي نا تهرك و كردص ىف كاح ام مثالا و قلخلا نسح ربلا(
 مه يك وو هفسالف هپ نارادفرط ېيرظن يقالخا ېد د .يس ربخ هپ يد رون يچ ،ېرل هن هوخ ېي هت يچ هد هغه
 هساح يقالخا اي نادجو ،هماول سفن ينعي ،ريمض پ يقالخا هغد يك حالطصا هپ قالخالا ملع د ،يد رېډ
 ېوق يغد د ون هتسورو ،يرك يك  وكلخ هپ ېي هنوو وا غيلبت هپ وا ،يوني هوق هداقن ترطف د هغد مالسا ،يلوب
نيهماول سفن د ،مس لوډ رپ سفنلا ملع د نيقلت د ولوصا هپ يچ ،ىد باستحا ون هغه يوك هعيرذ هلب هوي هپ را 
 و فورعملاب نورمْاي ،ىد زج مهم وي مالسا د فورعم هپ رما وا غيلبت ون هك ،يوك يرلم وا هيوقت نادجو وا
.)هيالآ( تاريخلا ىف نوعراسي و ركنملا نع نوهني

: هيرظن يقالخا وا يويبرت لاحشوخ د
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 هراپ هل پوتيس وا ايتړول د ناسنا د وا ،يلوب هدعتسم هت ه ره و هخ وا ترطف ناسنا د ناخ لاحشوخ
 دعتسم هت ءاقترا زار ره ترطف د وا يس ىادېړول مه وا ىادېك هتك مه ناسنا يچ يياو ىد ،ي رورض هنزور
-: يو

ىد ناطيش مه ىد هتشرف يچ ىس اد
يس نارـــــــن هت لمع لپخ و ىس هك
هت ءارثــلا تحت ي يك لمع دب هپ وي
يس نامسا هپ هساپ يك لمع ه هپ لب

-: يودنر يساد هيرظن يويبرت هلپخ ون هتسورو ،لووو هولپ هود ترطف د ناسنا د ېك وتيب وود ېد هپ
يموــــــــــم هسال هل ناوغاب د هك تيبرت
يس ناتسوب د هنول يدناب ىا ره هپ
يرو وـــ وي ينېك يچ هرس داتسا ره
يــــس نايامن يك هد هپ رنـــــــــــه هغه د
يېــــك ه هب يك تبحص هپ وناكېن د
يــــــــــــس نايـــــــــــعار هن ايلوا هل ايلوا
هس لغــــــــــــم هتسانېك هرس ولغـــــــم د

يس ناغـفا رون ينېك هك هرس ناغفا د
هلاك وـ وي ينېك هك هرس لاحشوخ د
يس نارــــعاش هړاو هب كخ هرغ د اد

 وا لوېب ېي ايب ،هتسانېك يك غامد هپ هنويوخ دب هرس هيبرت هدب هپ يس د راو وي هك يياو ناخ لاحشوخ
-: ىد راك نار مه لوك لرېل

يس تداع رون ينېك يك اچ هپ ىوخ دب هك
ريذعت هپ هصخــــــــــــــش هل يمورد هن تداع

 ،يلوب يوناث تعيبط ېي فوسليف ينتسورو ېسنارف د نوبولواتسو يچ دابتعا د راني د يك هيرظن ېد هپ
 د يك هيرظن هپ اما ،يرل ركفت يسغد ءاملع ينزور د وا سفنلا ملع د ېنامز نسوا د هكل م ك ناخ لاحشوخ
 هپ وا ،يرل تايرظن بئاص ناخ هك ركذ تايرظن وم هخمد يچ هفسالف يني هكل مه وقالخا د تيرطف وا تثارو
-: يوك ليثمت هيرظن هلپخ وتاليثمت هراك وا وظافلا يهيدب

ۍش هروت تاذ هپ يو يلدوو يچ
قاــش يد هتو اچ ره و ېي لونيپس

-: اي
يس هن هب هږوخ هروخ ېي هرس لسع د
قاثـــــــــــــــيم هپ هد هخرت يچ ېنوغم

-: اي
هلاحشوخ يو مهف ېي يدنوغ هراك هك
قطان يك هن اطوط نيش هب داتسا ـيه

 وا اكيرما د سميج مايليو هكل وناهوپ د ملع د ينزور د وا وواملع ويول وينسوا د م ك هيرظن اد
 ېيرظن ېد د يك ويا وريډ هپ يدعس ايب صاخ ناهوپ رثكا مه يك وناهوپ يقرشم  هپ ږومز ،يد تايرظن ... ورون
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.هد ېك هليس
 طاطحنا ترطف د ناسنا د ،يرل ېي مالسا يچ ،يد تايرظن هغه ًانيع تايرظن يقالخا ناخ لاحشوخ د

 د وخ اد )نيلفاسلا لفسا هانددر مث ،ميوقتلا نسحا ىف ناسنالا انقلخ دقل( يي هبژ ېد هپ ميظع نآرق ءاقترا وا
 ىك سابتقا هخ ىهلّ ا هوكشم هل يك وتيب وړول هپ ېي ناخ لاحشوخ يچ ىد ىلاو هتك وا بوتړول هغه ناسنا
 ينلاپ وا ينزور د ايب يد جياتن تيبرت د توبن د يچ يك )تاحلاصلا ولمع و اونمآ نيذلا الا( هپ ون هتسورو ،ىد
ي ه هضافتسا وا هدافتسا هنآرق وا نيد لپخ د يسغد يك هفسلف يويبرت وا يقالخا هلپخپ ناخ .يد هراك 
-: يونايب ضويف وا رارسا ينامسآ اد هبژ ېد هپ وا ،هدېك

يېـــهوپ مه ًازنك تنُك ،ييداي لوهج مولظ يچ
ېي ناوختسا يوغ اد يچ هكم رظن هت اد و هت

 قياقح هغد يك ولدب هپ وخم ٥۱۷ ،۲۲٤ ،۱٦۰ ،۱۱۷ د مه يسغد .ئروو يك خم )٥۹۱( هپ هلو هلدب هغد
يد يوس نايب ه.

هپ تيبرت وا غيلبت د وقالخا د يك ايند هپ ناخ يچ هك د يك مالك هلپخپ هلك ره ىد ون ،ىد هوپ و و 
 ره يك باتك ېد هپ هب يسات يچ ،يرل نيماضم يقالخا لوډ لوډ هپ وا ،يوك حيبقت ونويوخ ودب د وا غيلبت ونويوخ
و يك وتاعطق وا وتايعابر هپ ايب صاخ ىاىرو.

-: ناخ لاحشوخ يفسلف
 هسوا رت هخ ءادتبا هل نادنواخ ېفسلف د وا ،هد ېوس اديپ ىا وي هرس ءاقترا ينهذ د ناسنا د وخ هفسلف

.يد نانت ماقم ړول د يك رشب هپ يروپ
 ولو د راكفا يفسلف وا ،ىد حور بدا د هفسلف يكلب ،هو ه هخ ءادتبا هل هفسلف مه وخ يك يرعاش هپ

 وا لقع هپ يچ هد ونايش وغه د هندنژېپ وا يهامكىد كرد وقياقح د ونايش د وخ هفسلف ،هتس يك يرعاش هپ وتلم
 وقياقح د وتادوجوم د  رودقملا ىتح ېي نم وا هنيم ومولع د دح ىمول ېفسلف د )۲٦(يرل هړا وساوح يجراخ
 وا ،ىد غږ ريمض وا ترطف د وا ،ينامجرت تعيبط د مه رعش يچ هك )۲۷(ىد لمع وا ملع ېي ىاپ وا هد هندنژېپ
.يوك عطاقت هطقن هوي رپ هفسلف وا رعش ون ىد ىلخا هخ هپ ناسنا د مه ركفت يك تقيقح هپ ونايش د

 وا مايخ ،لديب ،ظفاح ،يدعس د يك يسراپ هپ ،يرل مه راكفا يفسلف يس يكنويو وا ءارعش رېډ قرشم د
 هفسلف رعش هپ يكنويو ورود يسابع وا يوما د مه يك يبرع هپ .ىد كډ هخ ېفسلف د مالك ورون وا نيمي نبا
پ د رون وا راشب ،رايهم ،لظحا وا ءالعلاوبا هكل ،يوىلاوېدژن هرس يرع وا يسراپ د يك هفسلف هپ مه رعش وت 
 وخ هفسلف يويبرت وا يقالخا ناخ لاحشوخ د ،يوك هراك يك ووانيو ولپخ هپ راكفا يفسلف هل رېډ ءارعش ،يرل
: وك هراك مه راكفا يفسلف يني هد د لوډ هپ لاثم د ون هب سوا ،هلووو هخمد ږوم

-: هفسلف يونعم
 نويقوذ ،يد يلېب هرس يك راكفا ولپخپ يلډ وناهوپ د رشب د ،هوس لووو يچ يك ثحب هپ وقالخا د هكل

 د يك هفسلف هپ وخ ناخ رم ،يد اوخ رپ ورهاوظ د نويدام ،يوك انب دنوخ رپ حلاصم وا نودنوژ هلو تيرشب د
 وا صاوخ يحور و يونعم يني يكلب ،يلوب هن دنوخ وا رهاوظ هغد يزاوي ناسنا يچ ،ىد رادفرط ركفت هغه
 وا يك افص نطاب وا يس هن هتاپ يك ونايش يرهاظ ېد هپ ناسنا ييا : يياو ىود ،يلوب تباث هترو مه ايازم
 هرس ناسنا د مه ناويح ىد قوذ ېي ساسا يچ يك ونايش ورثكا يرهاظ وغد هپ يچ يلو .يس تيونعم د ىكنورل
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. ىد هن ناويح وا ،ىد ناسنا وخ ناسنا يچ اد لاح ،ىد كيرش
 و ىا ره يك مالك هپ هد د يونايب هرېډ ،يد غلبم ېي ناهوپ رثكا رشب د يچ هفسلف هغد ناخ لاحشوخ

-: يياو الثم ،ي هن مزال هراپ هل تيرشب د رهاوظ يزاوي وا ،هتس هنلب هت وتايونعم وا وقياقح
ىد رابتـــــــــــــعا هپ تميق ردق يس د
يس هاك ىن لړالو ينرو هږاوخ يچ

 هن يهوپ هنتوغ يش  هياپ ېب وا يناف د ،يد يناف هلو هنوتذل وا هنودنوخ ايند د اد يياو ناخ لاحشوخ
-: هد رورض هنلپ وتايونعم د هت ناسنا ون هك ،هد

اك جات و تخت د شيارآ يچ بېزــــــــنروا
اك جارات و تخات ىرم ېي هب جات و تخت
يس موــن دب ه وتاپ ېي هب يـــــك ناهج هپ
؟اك جاجــــــــــــح د هك ارسك د يراچ هدز هد

-: تريح
 هك رم ،يرل هنيم هرس هراك هغد د يچ ىد كو هغه فوسليف وا هد ېوس انب كرد رپ وقياقح د وخ هفسلف

 بايماك ىد هن يهامك كرد هپ تقيقح د كويه ىتوپو نادنواخ يهوپ د وا ىلپو هفسلف ايند د هلو يسات
 ايند د ،ىدېهوپو يهوپان هلپخپ يچ ،وس هوپ تخو هغه طارقس ،ىد تريح ىاپ هوپ د يچ : يياو ناهوپ ،ىوس
 يك ىاپ هپ رمع لپخ د يزار نيدلا رخف ماما ،يد يوس لياق زجع وا يهوپان هلپخپ يك ىاپ هپ هفسالف ىول ىول
-: يياو انيس يلعوب ،)دشن مولعم چيه هك دش مولعم( : يياو

تفاتش رايسب هيداب نيرد هچ ر لد
تفاـش ىوم ىلو تسنادن ىوم كي
تفاتب ديــشروـــخ رازــــه نم لد ردنا
تفاين هار هرذ لامــــــــــــكب رــــــــــخآ و

 د رسنپس .وكو رارقا لهج لپخ هپ ږوم يچ ييتايز هن ېد رت ملع هلو ږومز يچ : يد يليو كرامال
 هن ه ېد هلېب يك باوج هپ ينتوپ د وقياقح د ونايش د" : ىد لياق يهوپان هلپخ هپ يساد مه فوسليف وناسيلنا
 يني يچ ېزادنا ېد رت ،هد هن رودقم هت ناسنا و هنلپ وقياقح د هصالخ ."وېهوپ هن يه هپ يچ ىاليو ىاوس
! سب و ىد تريح هغد ىاپ ېفسلف د وا ،يد لياق مه تيردا ال هپ هفسالف

هنف قدا امف آبحملا نف
ىزارلا اما هيـــف ريحتم

 وا ،يلوب هن لباق قيقحت وا ينلپ د وقياقح ولو د لقع ىد ،ىد نوتپ هوپ وا ركفم وي مه ناخ لاحشوخ
-: يوك هراك يساد هفسلف هلپخ ونويلقع د فالخ رپ

ىد راك وكــــــــــــــــــن د هنادان هكم
ىد راوشد ىاغ ېژېخ ېرپ يچ اد
يس هديــــــــــل نوبز ىروزمك يد رخ
ىد راب هربـنوه اد ىيا رپ يد يچ

 ېك فرص يك رال هپ ېفسلف د ېي هوق هلپخ وا ىوس درغز يك ريس يلقع هپ ه ره يچ ناخ لاحشوخ
-: يياو ىد ،ىد بوډ يك تريح هپ وا ىلدېهوپ ىد هن يه هپ ،هد
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تادوــــــــــــــــــــجوم هپ تارذ هپ كو رظن يچ ام
هب ېرت ملغار ناهج هپ لو تاهيه ممورد لو
هراـــــــــك هل يس وتاپ مهف يو نايم رت ردا وي
تاوامــــــــــس د كاردا هربنوه يسيك هربنوه اد
يد هن يلدنوــم رارسا تسرد ېي يبن يلو يه
تانئاـــــــــــــــــــــــك ېروــو هك هد هناخراك هيول

 د هت ماقم هخاپ و هلو يروپ انيس نبا رت هطارقس هل ،هد هجيتن وا ىاپ ېفسلف د يك تقيقح هپ وخ تريح
-: يياو الثم ،يرل يوانيو هدنر يك نايب هپ لاح هغد د ناخ ،يد يلدېسر يك ىا هغد هپ ېفسلف

مس هب ه مي ه هز يچ مېهوپ هن مي ناريح
مــــ هت يرول موك هب ايب ىلغار مي هموك هل

مي يېم د لثم هپ هز وس ىروك وي ناهج
مهو يكپ ېپ و سال مزوراج يكپ ناريح

-: يوك هراك يساد تقيقح ايند د هبژ يفسلف هپ ناخ لاحشوخ هتسيهرو ما وي ړول ال ېد رت
يـــــــــــو د هت رابوراك مرو يچ هتو ايند
مك هرسرو مه ېي هز يد ېشامت ويكړوا د

-: هفسلف نودنوژ د
 هغد ،ليوو وم يچ ړول هكل ىاپ ينلپ د ونايفسلف د وا ،يلدنوم يد هن اچ يهامك وخ رارسا نودنوژ د

 هپ هك ،يرل ءارآ لوډ لوډ وا فلتخم ناهوپ مه يك باب هپ لوډ وا ولورېت د نودنوژ د رم ،هد يهوپان وا تريح
 نارادفرط اوخ د يفن د يچ هد  هلډ هغه ۍمول ،يد يلډ ېود يك عوضوم هغد هپ هفسالف ،وياوو هرس وظافلا ونل
 هن ،يوك هتېت يك لباقم هپ وتالكشم وا وخرت د نودنوژ د ىود ،هد رظندم هنيم ېي ىا رپ نودنوژ د ينعي يد
نيعزانت هپ يچ ،يد ناهوپ هغه هلډ همهود ،يياو هترو يدوخېب يك وظافلا انشا هپ ږومز يچ ىد ماقم هغه اد ،را 
 ريخست هپ ېدام د يچ هد يك هغد هپ هې ناسنا د يچ يياو وا ،ي ناديم دهج وا رايز د ايند وا يد لياق اقبلل
.يكو رايز وا هج لت يك

 د ركف اد يك رصع سوا هپ وا ،هو ېيا ورلم هد د وا نوطالفا يك نانوي هړاز هپ هس ركف يمول د
.هد ېلتوار هې ېون وا لوډ يون هپ اوخ هل رواهنپوش رشم وكنوديلدب د ايب صاخ وناهوپ مئاشتم وا يطونق

 هغد د ناك يك ايند ېون هپ يچ ،هو ناهوپ نويدام وا يطارقمي د نانوي د وخ يكنووك هليس ركف مهود د
 اقبلل دهج وا تابثا د هلډ اد ،ىد ىكنوورپخ وناهوپ يطونق وكنووك يفن د يك لباقم هپ ېي هشتين وا ىكنوزور ركف
 مه وخ هفسلف ءاقترا و وشن د نيوراډ يسيلنا د ،يوك انب هنتوغ رپ رادتقا د هفسلف نودنوژ د هشتين وا ،يد اوخ رپ
 هز يچ هس ړالو هيا هغد هل هت" ىد ساسا ېفسلف يدام د هد د هج هراپ هل نودنوژ د وا هد هني ساسا هغد رپ
 للم ،هد ېللتخم رپ هفسلف هغد يك ايند هپ مه ځرو نن وا ،ىد رادفرط نا نا وا ۍدوخ د كلسم اد "منېك هتلد
.يوړا هنا هل ،يد يفان ۍدوخ د يچ رادتقا اچ لب د وا ،يړاوغ يكاولپخ ،دارفا هكل مه

 رت ،هد ونوريو وا ونونيروان ولو د هس وا لصا ينا نا : يچ يياو رواهنپوش فوسليف يطونق ناملا د
 شهاوخ نودنوژ د وا نودنوژ يچ يياو ىد ،ىالدېسر يس هن هت تحار ،ي زكرم نودنوژ د نا ىس يچ وغه
 ،ىد لصا وا تباث مغ يك تقيقح هپ ون ،ييكرو هن مه مغ يس هن كرو شهاوخ هغد يچ وغه رت ون ،ىد مغ وي
 الصم ،هتس نارادفرط وكلسم وړاود هغد د وخ يك وكنويو وا ونارعاش هپ ،ييك هدنيم هخ يلاول هل مغ د يوخ



۱۷

۱۸

۱۹

-: يياو ينور جرفلاوبا
ىمرــــــــخ تشد نيرد تسبرغم ىاقنع
ىمدآ تسا جنر و تنحم ىارب زا صاخ

-: ي تايح د ساسا نج وا ،يياو يساد دياقع اوخ يلب ېد د يسودرف
درم دنمدرخ ىدازن دوخ را
دربــــن و نن زور ارو ىدوبن

-: يوك ريوصت وا ديقنت هنافراع لوډ ېد هپ اقبلل عزانت د ناديم اد ييانس ميكح
تسيرادرم لاثم رب ناهج نيا
رازــــه رازـــه وا در ناس رك
بلخــــم دنز ىمهار نآ رم يا
راقنم دنز ىمـــه ار نيا رم نآ

 د رارق هپ رما وا ىد يك لادتعا هپ تقيقح يچ يس هب هراكار ،وروو روغ هپ هت وفسلف وود ېد هك
 د يچ لابقا همالع فوسليف وا بيدا روهشم دنه د يك وناهوپ هپ ېنامز ېد د ،ىد نيرمالا نيب كلسم يمالسا
 لادتعا يچ ،هد ېك هروغ هفسلف نودنوژ د يمالسا هد ،ىد ىس ققحم وي وا يتسول ېي بتاكم ېفسلف د اپورا
 بح"،يلوب رس وواطخ ولو د ايند د بح وا ،ي يناف ايند اوخ ېوي هل مه ه هك مالسا ،ىد ميقتسم طارص وا
 تايح د ساسا يچ يلو ،يوك رما مه هرس دهج وا دج هپ ناناملسم يك نامز نيع هپ اما  "هئيطخ لك سْار ايندلا
 د نويطونق وا نوينابهر هكل هن وا يلوب ناديم اقبلل عزانت د ايند يزاوي نويدام هكل هن وخ مالسا ون ،ىد دهج هغد
.ىد يك لادتعا هپ مه تداعس وا ،ىد نيرمالا نيب رما يكلب ،ييامرف رما كرت وا يفن هپ ايند

 هت ناديم دهج وا دج د ينابهر ،هد يك تيدام هپ مه يسغد هد يچ يك تينابهر هپ هكل وخ ينارو ايند د
 هل تيدام د مه ،ينيو ناهوپ يچ ينارو تيندم يرو نن د ،يو ړالو يرتا يرس ايند رپ لت يدام ،يار هن
.هد هخ هطارفا

 يك ايند هپ ېي هن وا مالسالا ىف هينابهر ال يچ ،ييايب هت يلاو هتك و ناسنا يفن وا تينابهر هپ هن مالسا
 هفسلف يمالسا هغد لابقا همالع .)ىوقتلل برقا وهف اولدعا( ،يس ىنارو وا هج ېي ىاپ يچ ،يوك هوغ يساد
-: يوك ادا ه يك تيب هود هپ لوډ ېد هپ هد وې ولو د ساسا يك تقيقح هپ يچ

ىرابــــــــغ تشم زا نك اديپ ىنت
ىراصح نينس زارت مكحم ىنت
ىيانـــــــــــــــــــــشآ درد لدوا نورد

ىراسهوـــــــك رانـــكرد ىئوج وچ
 ،يد بئاص رېډ ېي تايرظن وا يرل هفسلف هخپ اروخ يك باب ېد هپ ناخ لاحشوخ فوسليف نوتپ ږومز

 ېفسلف د ندنل وا نيلرب د ،ىد ىلدنيم هخ ولتسول وا وليو ورېډ هلسپ ماقم ج هغد ېفسلف د وخ لابقا همالع
 د وخ رادرس وتمان نوتپ ږومز رم ،ىد ىلدېر يك وفسلف ولو هپ قرشم د ون هتسورو ،يد يتوغ ېي بتاكم
 وبرع وا نانوي د ېي يك ورغ ويول هپ اوخنوتپ د ،يد يليو وا يلديل ه تقيقح هغد يهوپ وا تناطف هپ يلاونتپ
.يد يلوغږ وا يلدنيم بابل بل ېفسلف د اپورا وا

 يسات ون هب هخ هغد هلسپ ،ويو نل نل ېفسلف د يك عوضوم هغد هپ راكفا مهم هد د يدنال هب ږوم
. ىكرو بقل ركفم وا يفسلف وتمان هوي د هت نوتپ ېد هلپخپ

 هك ،هد ېوس سابتقا هوكشم هل توبن د يچ هد هفسلف لادتعا د هغه هفسلف نودنوژ د ناخ لاحشوخ د
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.هد هني وا هخپ اروخ ون
 د ناسنا يچ ،ېتسيخا هد هن هجيتن هلب يم ېد هلېب اما ،مهو ركف هز يچ ييك هلاك ايوا" : يياو رواهنپوش

-: يياو ناخ ."يرم هب يك نيروان وا ريو هپ يچ ،ىد هراپ هل ېد
يد بوډ بايرد هپ هودنا د هړاو قلخ
اك دنلب رـــــــــــــــــــس هبايرد هل هلك هلك

 ښوخ ،يد يتسيخا وپ بايرد د ريو د قلخ ،يلوب ىلاول ريو د يوخ وا يدا يچ ىد ركف هغه اد
: يياو ىا لب ،يسابوار رس وبوا هل هلك هلك يچ قورفم هكل ،يد يساد كلخ رورسم وا

هوس هن هدنوم هتوغ يك ناهج اد هپ ام
يمرخ يس اديپ ناهــــــــــــــــــــج لب هپ هك

همـــغ هل يو هن يلاخ تعاس يه هپ يچ
يمدآ ىد اديــــــــــــــپ هرل مغ رــــــــــــــــم

-: يودنر هبژ ېد هپ هفسلف اد ىا لب
! همدآ ينب هناريـــــــــــــــــــــــح هراوخ

همغ هل يرواخ ىد ريمخ يد يچ
يك ايند اد هپ ېدناـخو هك مد وي
همد و وـــــ هپ يو اړژ يد ايپ

 كلسم د مئاشت وا نيبدب د ىد هرس وتايرظن هغد هپ وا ،ي ىلخا هخ هپ ناسنا د ريو ناخ لاحشوخ
Pessimism لمىد مزال هرس هنودنوژ د ريو يچ يياو مه اد ىد ،ىد ىر، وخ ،يو هن ريو هك يچ هكهب ي 

-: ييك هراك ردق وږوخ د ببس هپ وخرت د ،يو هن مه
اك دنوخش هوېم هپ كلخ يك غاب هپ
اك دنوخ لپخ هوېم هره يك هلوخ هپ
يك ناهــــــــج اد هپ يد ه مه هخرت
اك دنــــــــــــــــــر هخرت ردق وږوخ د

.ىد ناهرب وا ليلعت يرهاظ وا يفسلف وي ېيرظن د هد د  ايو اد
 حور يدج وي لمع وا راك د يك ايند هپ ناخ مه ېد د هرس رم ،يك مغ هپ هو تايرظن ناخ د وخ اد

.ي رډ ترا وي دهج وا رايز د هراپ هل ناسنا د ايند يدام د وا ،يرل
 وريډ هپ مه ه هك تايح هد د ،ىد هن طرفم يك اوخ هوي هپ ،ىد لياق نيرمالا نيب هپ ىد لوډ ېد هپ

 د هرس وپ د ۍن د وا ،م ىد هن حور دهج د هد د مه ېد د هرس ،يد يلغرو رپ هنونيروان رېډ وا ىلل ومالآ
-: ييل ه حور يلمع يلاونتپ د هد د هتيب هغد هل ،يوك هلباقم يناېم

لوـــس ىا يكپ هلو هنومغ ناهج د
مه اموكار ىول يم هړز يچ اد ركش

 ىالوك رپ رثا هن وا يرو هن هلكيه يچ ،رغ هكل ىد يساد هت لېس وثداوح د ېنامز د ناخ لاحشوخ
-: يس

يركـــــل يروت رول هپ رول يربخ يريډ ملاع د
هنك يو يسه وخ رغ هيا هل يوخ هن يم هړز

 ږومز يچ ىد يفاك تيب وي هغد طقف ،هد هرادنه وتايسفن د هد د وا هړز وا وقالخا د هد د مالك رعاش ره د
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 د ناخ يچ هد اد هنل ېي ون ،يك هدنر يد هفسلف دهج وا رايز د وا تابث يلاونتپ د بيدا نوتپ وا فوسليف د
 هلدتعم هوي هكلب ،ىد اوخ رپ ېج وا عزانت د يزاوي هن وا ،يلوب هن ىلاو ىرن وا درد وا مغ يزاوي هفسلف نودنوژ
.هد ېدژن هت قيقحت و يچ ،هد ېك هروغ ېي هفسلف

-:ناخ لاحشوخ يفوص
 وقياقح ينابر د ېي  يخرك فورعم ترضح ،يرل راكفا لوډ لوډ ناهوپ يك ساسا وا هيمست هپ فوصت د

 مه يك وتلم وړز ولو هپ راكفا هنافوصتم وخ يك لصا هپ .)۲۸(يلوب "هنهوپ تقيقح يياهتنا" د ېي يريمشق وا لقعت
 رت فوصت وا هفسلف ،يرل ىلاومس هرس فوصت د رثكا وخ راكفا ېفسلف د تينوطالف يون د وا تناديو دنه د ،هو
 ٤٤۰( ينوريب ناحيروبا ،ي برعم وا قتشم فوس هل ءاملع يني مه مون فوصت د يچ يد  هرس ېزادنا ېد
: يكيل )تافو ـه

 بحم ىا اپوساليپ فوسليفلا يمساهب و همكحلا هينانويلاب فوسلا ناف ،ءامكحلا مه و ،هيفوسلا ىار اذه"
 ")۲۹( ... مهمساب اومس مهيْار نم بيرق ىلا موق مالسالا ىف بهذ امل و همكحلا

 نطاب د ،يوك هنتوغ تفرعم د هرس هنېدنا وا ركفت هپ فوصت لها يچ : يياو يخلب مايخ رمع ميكح
 ولو رت هراپ هل تفرعمد رال اد يچ ،يوك هخ وكروت هل تعيبط د ،يكاپ هتنامان سفن د ،بيذهت وقالخا د ،هيفصت
۳۰(هد ه(، فوصت رال همس وا قيقحت ىنتسورو لپخ مه يلازغ ماما ترضح ي)ىد كلسم وي فوصت ون .)۳۱ 
 يكپ بلطم ،ىد ىلغار تمكح د ظفل هرس باتك د ىا ره يچ يك ميظع نآرق هپ ،يياو ناهوپ يمالسا يچ
  يوبن تنس وا فيرش ثيدح هپ "آمكحلا و باتكلا مكملعي و" يد يك هرقب هروس هپ  ،)۳۲(ىد كلسم كاپ هغد
 بحاص هلا يلو هاش ترضح )يك ناميالا باوبا يراخب حيحص هپ هكل( ىد ىوس ركذ ناسحا هرس ناميا د يك
 هپ هتسورو  ينلپ يريډ رت ناهوپ يني .)۳۳(ىد فوصت يمالسا بلطم يك ناسحا هپ يچ ،يياو ثدحم يولهد
 رثكا مالسا د يچ ىد فوصت هنايفسلف وي ،ىد ىلغار يك وناناملسم هپ هلوډ هود رپ فوصت يچ يد لياق ېد
 هفسلف ىود د يچ ،ىكنوكيل افصلا ناوخا د وا مايخ ،يباراف ،انيس نبا هكل ،يد يك هلډ هغد هپ ناهوپ وا ءامكح
 .)۳٤(هد ېوس هتسيخا هخ وسردم هل تينوطالف يون د وا تيقارشا د
 و هضافتسا رم ،يرل راكفا يفسلف ه هن ه مه هلډ هغد يچ ،هد الاو فوصت ينيد وا يمالسا د هلډ همهود
 ېي نارشم يچ يد لماش يك هلډ هغد هپ هلو ءافرع يمالسا ،هد يوبن تنس وا نآرق د هوكشم هل ېي هدافتسا
  ريهاشم رون وا )يخلب( ىمور ىانالوم ترضح ،هميمت نبا ترضح ،يبرع نيدلا ىحم خيش ،يلازغ ماما ترضح
.يد نيفوصتم وا ءافرع

 ،ىد حور بدا يسراپ د فوصت وا ييك لديل نادنواخ وكلسم وړاود وغد د وخ يك بدا يسراپ وا يبرع هپ
 وا راطع خيش ترضح ىمول  ،)۳٥(و تبلاك يلاخ وي بدا يسراپ هخمد فوصت رت يچ يياو ينامعن يلبش
.ىد حور وتايبدا د فوصت يروپ هسوارت يچ ،ىك  بدا يسراپ هپ فوصت ونارعاش ورون وا يمور ىانالوم
 هل اچاپ ربكا يلوغم د ءاقترا يبدا امنو وشن ۍمول رعش د وتپ د ،هد ېوس ءادتبا ۍمول مه وخ وتايبدا وتپ هپ
 ونتپ هپ كا وا راهرنن د وا ،و بلاغ كلسم فوصت د يك نارېا وا دنه هپ يك تخو هغد هپ ،ييك عورش هرصع
 هتشيم مروك ڼاك د يك مروا هپ هتسورو وا اوخ هل راهدنك د الصا وا ،ىدېمون هلادبع نب ديزياب يچ ،و ىس وي يك
 تخس ېي هرس رادبوص هل اچاپ ربكا د ،لدنيمو ېي ناديرم رېډ وا ،وس روهشم ناور ريپ هپ هتسورو ىس اد ،وس
 .)۳٦(يد هنافوصتم هلو ېي لاوقا وا ،ىد مون ېي نايبلاريخ يچ ،يرل مه باتك وي ىس اد ، لكو هنونج
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 وا ،يد ليام هت هطمارق وا هينطاب و دياقع هد د ،هو يك هنورفس رېډ يك ناتسكروت وا نارېا وا دنه هپ ناور ريپ
 ريپ .)۳۷(يد يړوار يكپ ېي راكفا لپخ وا يليو راعشا يدنه هپ يسراپ هپ وتپ هپ هد يكيل يچ هزېورد دنوخا هكل
 لباقم هپ هد د مه هزېورد دنوخا وا ،هك لخاد راكفا فوصت هنايفسلف وا يطارفا يك بدا وتپ وا وتپ هپ ناور
 هپ  فوصت هلو مه ونادراش ناور ريپ د ،لك رشن هنوباتك راربالا هركذت وا نيبلاطلا داشرا وا مالسالا نزخم يك
 هتسورو ىود رت  ) )۳۸ك ړوج  وتپ هپ فوصت د ناوېد لماك وي ،و ىزفسوي يچ يراصنا ازريم ،هك لخاد يك وتپ
 هكل ،يد يليو ه ه عوضوم هغد رپ ونارعاش ولو وا ،وس كو مهم وي ،وراعشا وتپ د مه فوصت ون
... رون وا  ينازرا ،ميظعلادبع ،دميح ،نمحرلادبع

: فوصت ناخ لاحشوخ د
 هلك هلك مه ه هك ،ىد يمالسا فوصت هد د ،يرل راعشا هږاوخ وا ليو ه يك فوصت هپ ناخ لاحشوخ

 هپ ناخ لاحشوخ ،ياو نا هخ اوخ هل طارفا د رم ،يوك مه هنوثحب ضماغ وا يوانيو ينار ېفسلف د
 ناخ د ږوم هب هتلد ،ييور هلعشم هغد هل يچ هكل مه فوصت هد د وا ،ىد دلقم راكمحر خېش د يك تقيرط
وكيلو راكفا هنافوصتم  يني :
: هدهاشم لامج د

 وا ،يرو رظانم فلتخم  ايند د فراع ،هد ه هرادنن لامج د تردق د يك ساسا هپ فوصت وا نافرع د
 ېدهاشم د وراثآ د تردق د هنويا رېډ يچ يك ميظع نآرق هپ ،يولو هخرب قيقحت وا نافرع د هخ هوي ره د
 تايراذلا" نورصبت الفا مكسفنا ىف و نينقوملل تايآ ضرالا ىفو(  ،هد هس تياده د داشرا د ،ىد ىوس داشرا
۲۰ _ ۲۱"(.

 يكپ رون تقيقح د ينيو ىش ره يچ فراع ،يرل بسانت وا ماظن وي ىش ره هد ايند ېلك هوي ايند اد
يلناړو لامج د وا ،يي روغ ينړول يرال يغد هل وا ،يوك هدهاشم تردق د عناص د عونصم هل فراع ،ي 
-: يياو يدعس ،يموم بتارم

رايشوه رظن رد زبس ناتـــــخرد ګرب
رادرك تفرعم تسيرتفد شقرو ره

-: يوك هپ ريبعت زار وي هپ كو ره يچ ،هد هماع هرمود يك فوصت هپ هلئسم اد
تسا شاقن نيمه ريوصت ملاــــــــــــع رد هدنز
تسا ىكي راديب و هدرب ار همه تلفغ باوخ

 هرمود يك هرادنن هپ رون هغد د يفوص ،ىد ركذ يك "ضرالاو تاومسلارون هلا" يچ ىد ماقم هغه اد
! "ًاريحت كيف بحلا طرفب يندز" : يياو يرصم ضراف نبا ،ىد تريح ېي ىاپ يچ ييك هوحم

 هراپ هل ناسنا د وا ،يلوب ريبك ملاع ناسنا هيفوص هكل ىد ،ىد هخمد رېډ يك عوضوم هغد هپ ناخلاحشوخ
 يك هلدب ۍمول هپ باتك د ،ىد لياق "هبر فرع دقف هسفن هفرع نم" هپ وا،ي تفرعم دوبعم د هندنژېپ نا د
 وا يوني رپ هس فوصت لپخ د وا هفسلف تفرعم د ون هتسورو ،يي وي وي بئاجع ندب د ناسنا د ناخ ،ئروو
-: يياو

يس هديل يدناب تروص هپ يچ هتـېو ره
اك زاو هترد هب رو تخانش د يس ريخ رپ هك
هلاحشوخ ه هغه ىادخ د هدنب صاـــــــــخ
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اك زارفرس ېي تفرعم هپ ناــــــــــــــ د يچ
 وا حور لېب وي ،يد صاوخ يدام د يچ ،وساوح يرهاظ وغد هلېب يك ايند هپ تفرعم د ناخ لاحشوخ

-: ييك كرد قياقح هرس وغه هپ يچ ،يلوب ړو تفرعم د ون هغه يچ ،ينم مه ساوح ينطاب لېب
يدېك يتو ورتس هپ رس د نافراع
يك اشامت يرو ورتس هپ هړز لپخ د

-: يروا راونا تفرعم د اوخ يره هل وا ،ىد ناديم ېرادنن د ايند اد
ىلدېړوغ ىد راهبون يروــــــــل ره هپ
اك هن هرادنن اد هب يج هروخو يرتس

-: يوك لالدتسا لوډ ېد هپ وا ،ينم تردق عناص د هخ وديل هل يعونصم د لاحشوخ

هس كرابم هتس نافرع د يرتس يد هك
يك لالقتسا يچ هرادنن هپ رازــــــــــل د
نر يسه هت ل ــكرو ىوب و؟ىد اچ ى
يك لال ياپ يسه اــــــــــــچ ل د هلال د

.يلخا هخرب تفرعم د هخ يش ره هل يك ىاپ هپ وا ،ي هت تريح ىس يك هرادنن هپ لامج د
اكرو نسح يسه ورواخ وروت و هپ
مي قلاخ د عنص هپ وتاپ ناريح هز

-: يياو هبژ يساد هپ هفسلف فوصت د اد وا ،ي مهم كاو يناحور توق يدام رت يك ايند هپ ناخ
ييتام هن رغ ،توق روز هپ تروص د
توق روز هپ نكهوــــــــك د ېي ربخ هك
اك قش رمق يس اديپ توــق حور د يچ
ترصن يمورد خم هپ ېي يروــل ره رپ

-: يد دنر ه راكفا فوصت د ناخ د يك وتيب ېد هپ
يرتس هوـــــــــــــــــغو هسار
هروــــــــــــــــــ هرادنن ناهج د

ويروتس هپ يرل تسيا يچ
هروـــــــــــــــــ هرادنن نامسآ د
يك غاب هپ دوجو لپخ ېد د
هروـــــــــــــ هرادنن ناش ره هپ
ېـــــــــك رظن هتو ل ره يچ
هروــــــــــــــ هرادنن ناوغاب د

: تدحو
 هخ هلا ىوسام هل ون هتسورو يوك هيفصت وا هيكزت سفن د ىمول يفوص ،ىد حور فوصت د تدحو

لا ىوسام هل ىلاو يريل وا تلزع هغد هد د يچ هزادنا هره هپ ،يروغژ ناه يريډ هخاوخ تدحو د هرموغه ،ي 
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 قح د ون ،هلغار انف ورون د يچ ،ينيو هن ه لب )دحاو( هوي هلېب يك وتانئاك هلو هپ يك ىاپ هپ  و ،ييك ېدژن هت
 رال هغد هپ جالح نب روصنم .يد كرو يكپ نايفوص ،ىد ړول رېډ يك فوصت هپ ماقم اد .سب و يس هتاپ دوجو
-: يياو ينامرك يدحوا ،ولياب نا يك

هلاو تسين هك نيقي شاب سپ
هلا ىوــــــــــــــــس قيقح دوجوم

 ېد هپ ، هوس لوډ هپ دوجولا تدحو د هتسورو ،هو لوډ هپ دوهش د ىمول يك فوصت هپ هلئسم تدحو د
-: يد يوس ريبعت صلخ هلوډ هړاود اد يك تيب

دراد ىتــــــــــــسه ناشن هك زيچ ره
نيبب تسوا اي تسوا ىور وترپ اي

 اوخ هره هپ لامج يقيقح يچ تخو هغه د ،يرل هخرب هخ وږوخ وغد د فوصت د مه ناخ لاحشوخ
-: يياو ينيو يك

ريد هــــك ېروــــــــــ دجسم هك
ريــــــــــــــــــــغ هتسن ىد وي هړاو
يك ه رــه هپ دنوم ايب يم وي
ريس هړز د ــــــــــــــــــــكو يم يچ
مر ريــــــــــــــــــــس هپ ىا هغه
ريغ ييـــــــــــــــــــسر هن ېرت يچ
يس هود وي يدـــــــــناب لوــحا هپ
ريــــــــــخ يدناب هتسن هكــــــــــــ
ىد لاحشوخ ينيو وي لاحشوخ
رـــــيز و ريــــــــــغ ىد كرو هترو

 ،يلغ هتاوخ ېوي نويدام ،يد ريډ يك رال هپ تقيقح د  لاق و ليق و هفسالف د ،لادج وناهوپ د ايند د
-: يياو وا ي هلوپ هل هوپان د فالتخا هغد ناخ لاحشوخ ،يلخا رال هلب نويلقع

يلغـــــــــــ يسپ وربخ هپ يد هديدان قلخ
يلدېهوپ يد لاح هپ يچ ونافراع رت راج
ليــــــــق و لاق هربنوه يكپ هبهذم ايواود
يللت يد يسپ بلطم لپخپ اوه رس هړاو
يدـــــــنابد مه هنند مه ىد رمل د رون هړاو

يلك ره هپ ره ره رپ ىد رون اد هترچ ره
-: يك كرو ېي هبهذم ايوا ود يچ يد ىك لح لكشم هغه ظفاح يزارېش د ناخ لاحشوخ يك وتيب ېد هپ

هنب رذع ار همه تلم ود و داتفه نج
دــندز هناسفا هر تقيقح دنديدن نوچ

 د )خلا رمل د رون هړاو( يونايب ېي ناخ لاحشوخ يچ ىد تقيقح هغه ،يياتس ېي ظفاح يچ تقيقح اد
-: يد يليو ناخ يچ ىد هغد ىاپ نافرع د ونافراع

ورتس هپ هكو يئا نر يسه يم راي
ىد ىد هړاو مروـــــــــ هت يرول ره و يچ
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-: يد يليو مه فراع لب هوي يچ ،رخآ ريس وا ېدهاجم وا فوصت وا تضاير د ىد اد
هدوب راديدــــپ وت مرنب هچ ره رد
هدوب رايسب هچ وت خر هدومنان ىا

: انف
 يس هن هت ماقم تدحو د يك هن ېرپ رال اد ناسنا و ،هد رال هكډ ونس د وا ماقم مهم فوصت د انف

 اوتوم( د وا ،يلوب انف نيعانف نا د نايفوص ، )تافاضالا طاقسا ديحوتلا( : يياو هرس سدق راطع خېش .ىادېسر
 ولو ولپخ رت ناسنا يچ ،يړاوغ رايز رېډ وا ييك هلدنوم هرس هدهاجم هپ انف ، ي هغد مه بلطم )اوتومت نا لبق
-: يي يساد ماقم فوصت د اد ناخ لاحشوخ ،يس رېت وشهاوخ يعيبط

مياو هترد ېړاوغ نودنوژ هك هشېمه
! داهــــــــــــــج هرس سفن د هوك هشېمه

-: يك هنو هلا ىوسام د ىفن ىس و ينم هن وغه رت كولس يرال د تدحو د ناخ
هــك فال هلاح هل يناي هل اه ايب
ېك جرخ هړز هل ېنېدنا ريغ د هك

-: يودنر لوډ ېد هپ ارجم اد ىا لب
هلاحشوخ ىا ىك نن يك قشع هپ تسين يد تروص لپخ اد هك

مي هد د تــــسه مه هز هياو هك فال تـسه د نا يد ايب
: نودنوژ وا هنيم

 هنيم ىود ،يرل هترو رظن لب نيفوصتم سكعلاب ،يرو هرتس هپ يريب د هت ګرم ناناسنا رون يچ هكل
 هت زكرم لپخ حور ون ،يس م ندب يچ يرل راك هرس سدق ملاع د حور ناسنا د يچ يياو وا ،ي نودنوژ نيع
-:يوراوا ه هلئسم هغد يك فيرش يونثم هپ مور ىانالوم ،يوك دوعص

ىتــفاي اهاــــنف زا اهاقب نيا
ىتـــفاترب ارچ ور سپ انف زا
هدـــــــيد اهاقب نيا اهانف رد
هديپسچ نوچ مسج ىاقبرب

-: يړاوغ اقترا هت زكرم لپخ وا يړاژ نامرا هپ ينيم د لت هيفوص
دنكيم تياكح نوچ ىن زا ونشب
دنكيم تياكـــــــــش اه ىئادجزو
دنا هديربب ارــــــــــمات ناتسين زك
دنا هديـــــــلان نز و درم مريفن زا

-: يياو وا ،يلوب هت مي و يكا د لوصو ګرم ناسنا د نايفوص هخاپ هكل مه ناخ لاحشوخ
ممورد ناش ه هپ ملغار ناش ه هپ
هت مي ايب يمورد يس هلېب يچ هرطق

نودنوژ رت ګرم ون ،هد اقترا يناحور يك ګرم هپ يچ هك هپ يرادنه د هنپسوا هروت يچ يلو ،ىد ه 
ور رېيو.

هد هنــــــــــــــــياعم يورم د راچ
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هد هنيـــــــــــــئآ ره هنودنوژ رت ه
اك هزاس هنيئآ اك هتام هشېت پ
هد هنيـــــــــــئآ ه هن هشېت رت يچ

: هنيم وا يولپخ
 د ىد يچ ون ،هد رهظم لامج د تردق د ايند يك رظن هپ يفوص د هد ايند ينيم وا ۍولپخ د فوصت

-: ينيو راونا وا تايلجت لامج هغه د ىا ره ،يروو ورتس هپ تقيقح
تسا رظن رد ملاع و ىراد ىمشچ
دياب تباتــــــــــك و ملعم هچ ريد

 د غرم هغد هپ ظفاح ، يرل هن ينمد هرس اچيه د ،هد هبوبحم هلو ايند يك رظن هپ يفوص د هك ون
-: ىد يك هغور هپ هرس ونينوك

مدرك لك حلـــــــص نينوكب قشع نميز
نك اشامت ىتسود امز و شاب مصخ وت

-: يياو ون يسار هت ماقم ېد يچ ناخ لاحشوخ
هلد هل يكو زاــــــــــــــــس هب هرس هبهذم ايوا ود هل

هشېك د قشع د قيــقحت هپ يس ربخ هك لاحشوخ
 لوډ رپ وناناسنا د وا  ودن رپ رشب د وا ،يموم مه ركف يعامتجا وي هركف هنافوصتم هغد هل ناخ لاحشوخ

 وا ،يوك سوسفا وتافالتخا لوډ
-: يياو

هبهذم ايوا هود هرس لصا ېي وي
هس قيرف قيرف مدآ ىنب ه هيادخ

: قالخا
 لاحشوخ ،هد هفيظو ۍمول هت يفوص و وخ  وقالخا د ىلاومس وا سفن د هيكزت ،ىد قالخا هس فوصت د

 ،يراسكاخ ،ربص ،تعانق ،اضر ،يد قالخا رثكا مالك هد د ،يوكرو تيمها رېډ هت نومس و وقالخا د وخ ناخ
 لپخ هپ هد قالخا ه هلو رون وا لمحت ،ىلاو هلوخ هپ ،نودنوژ يدنت نيرو هپ ،پوچ وو د ،اوزنا ،يشيورد
.ىنيوو باتك د يك هعلاطم هپ ېب يسات يچ ،هد ېك هپ ېي هيصوت وا يلياتس يك مالك

-:ناخ لاحشوخ نوتپ
 يژولوكيسپ تلم ره د ،يو هد د راختفا د هيام ون هغه يچ ،يرل ايازم وا صاوخ يني هتنا تلم ره

 وقالخا وغه هپ وا ييك لدنژېپ هرس وغه هپ يچ .يد الج هخ ورون هل ېي هنودود وا قالخا وا يد لېب )تايحور(
! ييك هتك اي ،ييړول هرس

 يه يچ يياو وا ي هس نودنوژ د وتلم د صاوخ يلم وا ايازم وا قالخا هغد وخ  ناهوپ حورلا ملع د
-:ييتاپ هن ىدنوژ وې ولپخ هلېب تلم

تيقب ام قالخالا ممالا امنا
اوبهذ مهقالخا تبهذ ناــــف
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 هلو صاوخ يلم وا تلم نوتپ د ،ىد ىدنوژ وې يلم ولپخپ هلك ره وا ىد تلم ليصا وي وخ نوتپ
 تاريم يعامتجا ړوز ونتپ د رال وتپ د ،يرل نيناوق وا لوصا صوصخم هلاونتپ يك ونتپ هپ وا ،يلوب هلاونتپ
 مه مالك هد د ون ،ىد بيدا ونتپ د وخ ناخ لاحشوخ ،هواك نودنوژ يدنال ولوصا وغد رت ولو ونتپ وناوخپ ،ىد
 د هتلد ږوم رم ،يړاوغ باتك الج يچ ،يد رېډ اروخ ايازم وا صاوخ يلاونتپ وا وتپ د ،ىد كډ يلاونتپ هل
-:ووك هراك اوخ يلاونتپ د انيو د ناخ لاحشوخ

 يچ تخو هغه رت اد رم ،يرل هن ربك هيا ېب وا ،ىد زجاع يك عامتجا وا وقالخا هپ ًاترطف وخ نوتپ )۱(
پ د ،يك هنو زواجت وقوقح رپ هد د كوپ يچ ،ىد اد مكح يلاونترپ نوت يس هن ضرعت لب د يدناب نا 
-: يي يساد رال وتپ د اد ناخ لاحشوخ ،ىالنم

هد يدرم ېكرو باوج ېي هروــــــــت هپ هك
بوچ هپ يدناك رازآ كو يد دوجو يچ

 هن اديم رم يلياب رس نوتپ ،ىد نكر ىول يلاونتپ د تابث وا راني يك وتالكشم وا وراچ ونار هپ )۲(
 هپ يرمز د هرس ونيروان وريډ د هلاونتپ هپ هلاك ايوا هد ،ىد ىرمز ناديم ېد د مه هلپخپ ناخ لاحشوخ ،يدېرپ
ك هلباقم رېيياو ىد ،هد ې :-

هراك هود اد يد يلاينن د ناهــــــج رپ
يس نارماك هب اي ۍركك يروخو هب اي

-: ي يفاك يك خم هپ وبئاصم ولو د نا طقف يچ ،يرل دامتعا وا اسيو نا رپ هرمود ىد
يو هن ركل هپ بوتنم ويرزــــــــــم د
يس نا لپخ هپ يزاوي هلك ره ېي م

-: ىد رادفرط رايز د هدح ېد رت يك رال هپ دصقم د ىد
ىد ودېسر د طرش يروپ هبولطم رت
هدولآ يس ونيو هپ رال همامـــــــــت هك

-:يدېرپ رال تمه د يچ ييا هن يك لباقم هپ لكشم زار ره د نوتپ
اكرو يك هلوخ هپ يرزم د يد نامسا هك
تمـــــــه هدېرپ هم يك هلوــخ هپ يرزم د

 د هد د مه ،تووېك سال هپ وغه د يچ يك ىاپ هپ ،كو راني رېډ هلباقم هپ ولغم د ناخ لاحشوخ
 ډاډ هت ونماز ولپخ مه ولغم د هخ ېناخيدنب هل يكلب ،هتام رو هكن وملاظم وغه د ايتړول سفن د وا رورغ يلاونتپ
-:ىلولو بوتكم موظنم اد يسات يچ ييدنر ه هتلد راكفا يسامح هد د ،يوكرو

مي هن راداورــــــــــــــپ ندرم هپ
مي هــــــــــــ راداورپ نادنز هپ
يلــــــــك هتار يد ناخفرشا
مي هد د طخ هپ ښوخ وخ ه
يك دنب هپ مي يتشايم هنپ
مي هړز هـــــــــــــپ هډاډ رېډ اباب
ــــــــــــك ات د مغ وخ ام هيوز

مي هـ وخ هز ېي ه هت يچ
يساب رـــــــــــس هرس كلف يچ
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مي هز هغــــــــــــه يك تمه هپ
 د يچ هړز هغه ناخ لاحشوخ ،ىد ىلكيل يك باوج هپ ناخفرشا ىوز لپخ د ناخ يك دنب هپ بوتكم اد

-: يلوب هن هړز هرس د ،يېولو يك خم هپ وتالكشم
يك يدا هپ يو تغارف هنوړز هړاو
هغه هړز يس هنادرم يك مغ هپ يچ

-: ايتشر )۳(
 ره و يك رال هپ اتشر د ناخ لاحشوخ ،ييك ليو هن نوتپ هت نجغاورد ،يرل تيمها رېډ اتشر يك هلاونتپ هپ

 هن ايتشر رت ىد رم ،يوك يريم هرس هد د كلخ يك ايتشر هپ مه ه هك ،ىد ړالو هت ناوات زار
-: يېرېت

وربخ ايتشر ايتشر هپ موس ړوز مي اد مو ناو يچ
يو يد مه ىد بيع اد هك مك نمد نا د ملاع

 ايتشر يچ هد هغه هلوخ هولپ هل يلاونتپ د وا بهذم هپ هد د ،يلوب هن هلوخ الصا هلوخ نجغاورد د ناخ
-: يياو

هد هلوخ هلك يسابو هلوخ رت غورد يچ
هغه هلوخ يسابو هلوخ رت ايتشر يچ

: هناېم وا بوت يلاينن )٤(
 ،هتسن ًاعطق مه هلاونتپ يو هن هغد هك ،يد يړالو يكپ يلو يلاونتپ د يچ يد نايش هغه هناېم وا نن

 -:ىالنم يس هن ينن ېب اما يوكرو رس ،رال رپ ينن د نوتپ
ېسار ىلتشيو كپوت روت هپ

هنيم هار هم يد لاوحا نن ېب د
 نوتپ د ،ىد ىلدېزر تعيبط يوناث ىود د يچ هد هزيمم يلم هغه هصاخ اد ونتپ د وا تيزم اد يلاونتپ د

: يلوب هن نودنوژ نودنوژ يساد ،و هن ،هناېم وا وتپ وا هنن هپ يچ نودنوژ
هس رېت نكد رت هرو هرو

هنورم يد ه نودنوژ رت ونانن ېب د
 د ىد ،يوك حيرشت لوډ ه هپ تيصاخ اد يلاونتپ د مالك هد د ،ىد ىنوېل يرال د ينن د مه لاحشوخ

-: يياو يچ هكل ،ىد فرعم ىقيقح يناېم د وتپ
هراپ هل ــــــــنن د يلاينن
روا يوــــــــــــــــل ه ره هپ

هزوېرپ يـــــس د داب هپ رس
رون نودنوژ يو هن ېي يچ
يو هن ړا نن و مان هپ يچ
رون ېي خـــــــم يوژ لت هك
ىد ه ىوس كل راد هپ رس
روغېپ رپ ىوــــــــــــــس كل هن
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 د يلاونتپ د مه ناخ لاحشوخ ،يرل هن هب عمط وا ،يو ړول هب تمه يس د يچ هد ېلت اد هرس نن د
-: هد ه مه تنطلس رت هكغ هلپخ رظن هپ هد د ،ىد ينغتسم رېډ يك ايند هپ نن

يړوا د تخو هپ م ېي ېبونش ېس يچ
هكغ امز بېزــــــــــــــــــــــنروا د يهاشداب

 ره داي هپ هاشنهاش د ونتپ يروس وا ونانيدول د يك دنه هپ وا تمظع هړاز د يلاونتپ د ناخ لاحشوخ
-: يوك هيصوت وې وا وقالخا وكرو ولپخ د هت ونتپ وا ،يويوت يكوا ترسح د تخو

مروا يربـــــــــــخ هاـــــــــشرېش د وا لولهب د
ناهاشداـــــــــــب وو هناتپ يك دنه هپ يچ
هو يهاشداــــــــــپ يسه ېي ۍېپ هوا پش
ناريح هو كــلخ تسرد يروپ ىود هپ يچ
لوس رون هـــــــــ اد هو رون هناتپ هغه اي
نامرف ناش يسه اد سوا ىد ىادخ د اي

-: يياو ناخ ،يوكرو رس تپ لپخ رپ نوتپ ،يرل نمل ول يچ ،هد هملك هعماج هوي يك وتپ هپ تپ
ي هن يد تپ يمورد يد لام يمورد يد رس
هد تپ هپ يبوــــــــــــــــــــــخ لك يراچ د يس د

: اي
هلاحشوخ ىد هن رن وراچ هپ نن د يچ
هد هدام مـــه ورتس هپ ينيو رن ېي هك

 رېډ اما ،هد ېليو يك خم )٦۰۲( هپ هيثرم هد د ناخ ،وس م ،و مون ېي ماظن يچ ىوز ناخ د تخو وي
-:ىد روغېپ هراپ هل هناتپ د ګرم كتلت د يچ يلو ،ىاو م يك رال هپ نن د يكشك ىمل اد يچ يوك سوسفا

ىاو م يك نن هپ هناتپ د ناو يكشك
هكتلت هل وـــــــــــــــــــس ناور هرل رو يچ هن
هيوز هغــــــه ـــــمو يك نن هپ ماـــــق د يچ
هكـــل اك هړاغ رالپ لپـــــــخ د يك ملاع هپ

.ىد ه رېډ يو يك هرال هپ ينن د يچ ګرم هغه يك هلاونتپ هپ ون
 هك نودنوژ هرس هتپ د وا ،هتسن مه نودنوژ يو هن تپ هك ،ي نن هلو هنودنوژ وا ايند ناخ لاحشوخ

م ،يو راوخ مه ههچاپ د ىراس ر ىد :-
ىد ــــــــــــــنن و مان مرش ناهج
ىد نړ ناهـــــــــج يو هن اد هك

اك يتسان يدناب لاحشوخ يچ
ىد نروا ىد هن ىزوـــــــــــپ اد

: لومت وا يئادب )٥(
 هپ ىكسك وا لخب ،يكو ين هدافتسا رون  يچ هد هراپ هل هغد د صاخ لومت وا يياب يك هلاونتپ هپ

 وا يخس دجنع ًابا مه وخ ناخ ،يروخو ېي ورون هپ يچ يرل هنيم هولپ ېد هل هرس هلام د نوتپ ،هتسن يك وتپ
-: يياو ىد ،ىد ىك فرص يك رال هپ اخس د هلو لام هوك ىادخ د هد ،و ىس ينغ
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هغــه ناو اك لخب لړوخ ل يچ
هغــــــــــــــه ناخ يروت د يرل هروت يچ
يس هطـبح ېروخو هې هپ هت ېي يچ
هغه ناوخ يس ړوخ يچ هرس سلجم د

-:يلخا رون ه تورث د هد د يچ ،ىد كو هغه ىاب يك رظن هپ ناخ د
هيوب ىللب هغــــــــــــــــــه ىس نمتلود

يس هلاو اچ د ادج ېي هدنيس هل يچ
 د نمد لپخ وخ ىس ىلاينن ،مدېرپ هن ېي ى وي وا ،مي نمد ورز د هز يچ يياو ناخ لاحشوخ

ون ،يوك هخم رت نا ت هسال هل امز رز هكيت :-
وـــــي نامــــــــــيلغ هيا هل هرــــــــس رز وا هز
؟ييـــــــــــغر هرس ناميلغ يك ناهــــــــج هپ
يزوېـــــــــــــــــــــــــك رظن هپ ينم د ميلغ يچ
ييــــــــــــــــكپ هت ګرم و هد د هړز ېي رون

يدناړو نا رت اك ميلغ لپخ هب ىملز هاش
ييرد ېليــــــــــــــــــــح لس هب هت و درمان و

٤۷۸ ص ... خلا ...
 نومضم اد يچ هك ،هړوار يدنال ناونع رت ناخ لاحشوخ نوتپ د ږوم يچ داوم صلخ يني هو اد

 ايازم رېډ يلاونتپ د يك مالك هپ ناخ د مه هب يكنويو هلپخپ هتبلا ،ىك نل ببس هپ راصتخا د وم ون ،يرل نمل هترا
.يموم

-: ناخ لاحشوخ ىلاينج وا ىلايروت
 نك هرس ىا د وا لمع هرس لوق د هد د يكلب ،ىد هن رعاش يزاوي وا ىكنويو ضحم ناخ لاحشوخ

 هروت وا برح هپ مه يسغد ،ييك ل رشم وا رالپ ،يك بدا وا يرعاش وا وليو هپ يچ ىد هكل ون ،ىد ىرلم
 ېلسو د نوتپ .ىد هن نوتپ ،و هن يلايروت يچ نوتپ ،ىد ىلخا هخ هپ ونتپ د بوت يلايروت ،ىد رادرس يك
-: ييزان بوت يلايروت هپ قشاع د مه هقوشعم ،يرل هنيم هرېډ هرس يروت وا

يك ه هب ون يك هن هب يروت
هنيد يلدور ېنتپ د ېديش يد يچ

-: ي روغېپ قشع نيم يروت ېب وا هړز ېب د هنيم هنتپ
دولپرت يد هن يروت ينيپس هل

همي هنامېپ هلوخ ېك رد نېب رپ
 دياق يركسع رومان وي رصع لپخ د ىد وا ،ىد ىلايروت هك ون ،ىد نوتپ يقيقح وخ ناخ لاحشوخ

يك لنج هغه ،يهد يچ هنو 
 هد د ،يد روهشم ،يد ي هرس وركل د هاشهاش د ولوغم د
 هپ وا ،هد ېوس هرېت يك ونج هپ ېي هخرب هرېډ رمع د وا ،يد نيشتآ وا هدوات اروخ تاساسحا ينج وا يبرح
.يد يتسيخا هنوپ ېي يك ونج ورثكا

 د يچ يرل يوانيو يساد يك هنياتس هپ بوت يلايروت د وا ،يرل يخرب يبرح وا ينج مالك ناخ د
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-: يوك ېي ينامجرت يلاونتپ
يروـــــــــت د هد هن لك
ريمشك هك ىد لباك هك
ييداي يچ يد ينېم
ريو هپ مه وردنــــــس هپ

-: يېرد يك نج هپ ىا وي هرس ركل لپخ د هلپخپ ىا ره وا ،يرل حور يملع برح د ناخ
ونورس د يو ادوس يچ يك ناديم هپ وروت د
سآ امز يو روس هب لت هرو يم نامز هغه

-: ي كحم يناېم د هغد وا ،يلخا دنوخ هراهرپ هل يروت د يك ناديم هپ نج د ناخ لاحشوخ
يك ناديم هپ يروت د يچ يد ينېم هلك
ظوفحم يو هن راهرپ هپ يروت ېرېت د ىد

-: اي
وروت د يدناــــــــــك يزابرس هدنر يچ
مس راج رنه يسه رت كخ لاحشوخ هز

 هناديم هل نج د يكلب ،يو هن خيرت رپ ېي تعاس وا يربخ ېږوخ نج د يچ ،ىد هغه ىس ىلايروت
-: ىد تخو ېج د مه وخ تخو وخ د ناخ د ،يلخا دنوخ

هد تخو هغه هپ يوخ كخ لاحشوخ د
ورغ د وا وروـــــــــــــــت د يسو انيرب يچ

-: ىد ښوخ رېډ هخرب هغد هپ وا ،ي يروت د هخرب يلزا هلپخ ناخ لاحشوخ
يلخناو اـــــــــــــچ هل روز هپ هب هرخب هلب

هيا هل هد هروت يچ هرخب لاحشوخ د
 د بوت تايز د هېم هوي د يك يلك هپ ،يو ښوخ هپ هلو ماق وا روك وا ىلك ،ييكوزو يچ ىوز نوتپ د

 رپ ونتپ د هصيصخ يلم اد ،وس تايز وم هېم يروت د وي يچ ،يو ښوخ ېد هپ هلو ،يسو ېران يريز
-: يي ه يك تيب ېد هپ حور يلم اد ناخ لاحشوخ يوك تلالد ه بوتيلايروت

ووز د يد يردنـــــــــــــــس ويوز و د اي
ىد ىاه ىوه يك ناديم هپ يروت د اي

 هغد راعشا وبرع د ،يو هراك راكفا وا تاساسحا هتسامح د ىود د يك وراعشا يلم هپ تلم يلايروت د
 لاحشوخ رعاش نوتپ د ،)ىنفرعي ءاديبلاو ليخلاو فيسلا( يياتس بوتيلايروت لپخ ېي نارعاش ،يرل رېډ تيزم
-:يياو يچ هكل ،ييدنر يك انيو هپ هد د مه راكفا يسامح ناخ

هك هل يزوېرپ هزـــــل هپ يك بوخ هپ ال
يس نرش يروت د امز ږوغ رت اچ د يچ

-: اي
هلاحشوخ هسوا ني يك رنه هغه هپ
يك هړز هپ يرل يهاپــــــس يچ رنه ره

-: اي
هروت هلتو يم ــــــــــــنن هپ ناغفا د
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مي كخ لاحشوخ ېنامز د ىلاينن
-: يروخو اش رپ كدرم وا ېتت هنج هل ىس يچ ،هتسن هربخ روغېپ د هړول هغد رت يك رظن هپ ونتپ د

ىد هن ىنېــــــم يه هغه
يروخ افق هپ هروت هب يچ

 ،ىد عبات ېوق ېد د تيرشب ، يرل رابتعا وا تزع رېډ وا ،هد ه يك تخو ره هپ وخ هوق نج د وا هروت
-: يياو رعاش برع وي

بتكلا نم ءابنا قدــــصا فيسلا
بعللا و دجلا نيب دحلا هدح ىف

-: يوك يساد هنياتس رادتقا د يروت د مه ناخ لاحشوخ
اك يزاتــــــــــــكرت هروت هپ يچ
يد راـــــــــــــماك هلك ره هغه
يروــــــت د يو هن هړز ېي يچ
يد راــــــــــك هپ ه هنوړز هغه
هروب يدـــــناب يس هن يد روم
يد راز راـــــــــك د هنوېم يچ
هبرغ هقرش رت هتس يچ كو
يد راتمدـــــــــــخ ونزروت د

-: يوك تحيصن يساد هت ىوز لپخ ناخ لاحشوخ يك ىا لب هپ
هك ږوــــــــغ هتار ينېك يروت د شقن يد هك
هماك هلـپخ هل هــــــــــــــــــــــــــلاه ېس هب اورماك

ه نېرپ ډوه لپخ هب ناناوهسال هــــــل ېد
هماز رـــــــت يرزم ينوـــــــــخ د يس رس ېي هك
يړو نج د يتام يروخ يشغ يروت لت هك
هماقــــــــــــــــتنا هل هړز هپ يس هن ړوس هب درم

-:ىد ىك هراك ه حور ينج يلاونتپ د ناخ يك يعابر ېد هپ
يو هن درمناوــــ يچ هس هم رورو هيوز
يو هن دربن د درــــــــــــــــم يلكي د درم

هدېك مون ېرپ ه هلوب هم ېي هېم
يو هن درو يدنابرو ىشغ نج د يچ

يو هن هلــــــــــــــــسو رپ نيم يچ
هت نا لپــخ يياو هن يد درم
يروت يرتس اك هرس يد سال
يوړوجو يد نا هت ناوـــــــــ

 د ولوغم د ېي هياپ رت رمع د ىغار هت نطو يچ هتسورو دنب لپخ رت ونج ورون رپ هوالع ناخ لاحشوخ
 ،ىدېنجو هراپ هل ۍدازآ يلپخ د هرس ولوغم د رې هپ هناتپ د هياپ رت وا هكو هنونج تخس تخس هرس وركل
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 لومرب هپ ېي يك ـه ۱۰۸٦ هپ يچ يك هديصق هوي هپ هلپخ هپ ېي ىد يچ ،هوسو تدايق هپ هد د هنونج ىول ىول وا
 د ،ينيسحريم د ،ىك جارات وا لتق ركسع هرز )۳۹(ولوغم د هد يك هج هپ رتهت د : يرېمش يساد ،هد ېليو يك
 يسامح ېد د .ئروو يك وخم ٥۹۳ ،٥۹۲ هپ ېي ليصفت ،يد روهشم ېي هنونج سپاخ د ،بادن د ،راون
-: يوك هراك يساد تاساسحا يبرح لپخ يك ىاپ هپ ېديصق

هــــــــــكار ېلايپ يكډ يكډ هسار يقاس
راشرــــــــس مس يك يتسم هپ ويم د يچ
هك هرــــــــــــــس هنوسال ايب ويملز ونتپ
راك لپخ هپ اك ېرس يل نم زاب هكل

ونيو هپ ېك ينول ېي يروت ينيپس
راز هلال وــــــــــــــــــس هتفش يك ړاها هپ

 د ينج لپخ وا يك هنولاغري تخس يدناب ركل رپ ولوغم د ،دياق ينج هوي د ثيح هپ ناخ لاحشوخ
-: يد يك دنر هت وناميلغ ېي حور يلاونتپ

تسويو يم اچاپ نروا رت
نادــــــــــــــنز د وا دنب د وات
يروـــــت د هوانېك يم شقن
ناملــــــــــــــــسم هپ ودنه هپ

 هخرب هپ ودياصق د ايب صاخ يك مالك هپ هد د هب ېمانراك ينج وا راكفا يركسع وا تايسامح رون هد د
.وروو يك

-:ناخ لاحشوخ دنر
 كو وي ۍرعاش يقرشم د ايو اد ،يد رېډ اروخ نيماضم يهاكف وا راعشا هنادنر يك يرعاش يقرشم هپ

 د .يړوا مه ۍدنر رت هلك هلك يچ ،يرل راعشا يساد رثكا يروپ ونيرخْاتم رت هخ ونابيدا وړز هل يك يسراپ هپ ،ىد
.يد رېډ هنورعش يهاكف ورون وا كلملا لالج وا ينآاق د يك ووامدق هپ راعشا يرونا

 ون ،يوك موظنم هرس وظافلا هپ تادراو يبلق رعاش ،هد ينامجرت تعيبط د يرعاش وخ يك تقيقح هپ
 ،ىد ريوصت لاح هغه د ،يو ىوس ىليو رعش يچ يك لاح ره هپ هتبلا ،يرل عاضوا وا هنولاوحا فلتخم وخ ناسنا
: يونايب ه لاح ناسنا د يدعس

منيشن ىلعا مراطرب ىهـــــــــــــ
منيب هن دوخ ىاپ تشپ رب ىه

 ېي هب كلخ يني يچ هد هنكمم ،يد رېډ نيماضم يهاكف وا هنادنر مه يك مالك هپ ناخ لاحشوخ د
 هخسن هلمكم هوي يچ يلتسيا يد هن هتايلك هل هد د راعشا هغد هراپ هل ېد د ږوم رم ،يك هن ښوخ راعشا يسغد
.يسار هتنم

ره هتبلا ون ،يرل اوخ هره راعشا هد د يچ هك هك اما ،يكو يكپ هنتك "ردك ام عدو افصامذخ" رپ هب كو 
و رظن هپ بيع د هت وراعشا يسغد كويه د يچ يلو ،يو هوهس يبدا اد هب ون ،يرو يسغد هل مالك بيدا 
 هب ون يو يلديل تايلزه لديب د ىتح يدعس ،يرونا د وا ېصق فيرش يونثم د اچ هك ،ىد هن يلاخ هخ ورعش
.يوپ هن مه ناخلاحشوخ ږومز
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-: ناخ لاحشوخ ينطو
 نطو د رې صاخ هپ وخ هناتپ ،هتس يك هخ هپ ناسنا د يچ هكل تبحم يرواخ يلپخ د وا هنيم نطو د

."ىد ريمشك نطو لپخ هتاچ ره " : يچ ىد ىك لتم ىود ،يرل هنيم هرس
 وا ىد ىوس رېت يك هنتاس هپ يرواخ د نطو د رمع هد د يرل هنيم هرېډ هرس هرغ هلپخ د مه ناخ لاحشوخ

رېت يك دنه هپ يريل نوتلېب هپ ينېم ېږوخ يلپخ د هنوتخو رېډ ناخ لاحشوخ .ىد ىلژو هرواخ هغد رپ ېي نا 
 د نطو د هړز هد د ، يهو ېران ريو د اروخ نامرا هپ  ناتسل وا ونو وا ورغ د نطو د روت هپ وتوغ نطو د وا يك
-: يژيخ ين يراكوك وا يردنس هناتلېب د ،ىد نمږوخ ينېم

هدنيس رت يسو ديسر يم هل وي هــــك
هدنه ورتس وروت هپ منيو هم يد رون
يس ېږوخ ام هپ يس د يرتس هب هن
هدنت اچ د يس وبوا هپ هتاــــــم ېي هــــن

-: ييوخ هن يك ىا يه رپ هنطو هلپخ هلېب ناخ لاحشوخ
هيارس ېب يس هن يوخ هړز د لاحشوخ د
ك ريمشك يدناب اچ رــه رپ ېي نطو لپخ

-: يوتسا تامارتحا هړز د وا هنومالس يساد هت نطو لپخ هخ ېناخيدنب هل دنه د ناخل احشوخ
! هميسن ېــــــــــــــــــــــــكو دابآريخ رپ رذ هك

هميس رپ دنيس د ىارس د يسو ت يد اي
هك هضرع هترو امــــــــــــــ مالس راو راو هپ
هميلست و هيروـــــــــــــــــــــــــــل د ام هرسرو

۲۳۷ ص خلا ...
 وا ،يوتسا ار هت نطو لت ېلبلغ وا ېران نوتلېب د وا روا هړز د لپخ هخ ېناخيدنب هل ناخ لاحشوخ

-: يوهب داي هپ نطو د يكوا يلپخ
ياـــ ېرت يس ينيو يم يوا وب د
وتسوـــــــــــغا د يو هن يم هماج نت د اد
هيارس رت يسرو لاحشوخ د يچ لزغ اد
وتسوـــــــل هپ اكو ېران ېي هب ناراي ه

 ايب صاخ ،يو ىوس ىول اوه وا وبوا هپ ىا هغه د وا يو ىكوز ىس هتله يچ يلو ىد نار وخ نطو
 يساد هفسلف ينطو اد رعاش برع وي ،يو هتله نايانشا وا ناولپخ هږاوخ يس د يچ ىد نار رېډ تخو هغه
يي :-

اهلهال رايدلا بح يبهذم نم و
بهاذم نوقشعي ام ىف سانللو

-: يودنر لوډ ه هپ هفسلف هغد مه ناخ لاحشوخ
يد ناراــي هږاوـــــخ يكپ يچ
هـــــــــــــــــ رايد ره رت روېپ
ابنــــــچ يك دنه هپ هىد ل
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ه راخ نــــــــــــطو د ل اد رت
هدز هن اــــــــچ رون ردق ىارس د
ه راخرف رت ىد لاحشوخ هپ

 يساد داي هپ نطو د ،ىد خزود وي يك رظن هپ هد د تايح ىا ېد د ،يسوا يك دنه هپ ناخ لاحشوخ
-: يړاژ

ىد رارقلاراد ىارس يدناب وس رقس ناهج رون
يموردرو هرل رارقــــــــــــــلاراد لاحشوخ هب هلك

 هپ هد د رم ،يووخ هن كو رون ىا اد مه ه هك ىد رغ هرېپس وي اوخنوتپ د نطو ناخ لاحشوخ د
-: يرل ردق يساد يك رظن

يد رـــــــــــــــا ڼدنچ ينو نطو د
يد ربنع وكم هړاو ېي يرواخ
ىد ـــنس هتو ورون و ىارس هك
يد رز هرـــس هتام هړاو ېي ياك

 صرح ۍريناهج د وغه د ،ىد نت هپ رېډ يك نطو هپ هخ وج وا وركل د ولوغم د ناخ لاحشوخ
 هرواخ هلپخ هلكيه يچ يرل هرمود بح نطو د ىد رم ،يدېرپ هن مه يك هرغ لپخ هپ نوتپ ىلېپس اد
-:ىالووېرپ يس هن هت وناميلغ

يرل نزوـــــــس يچغ يرل زر ال ىزرد
يرل نريــــخ لاحشوخ ىو ردمج وي
ىد هن يه لكشم ىد ناسآ ېي چوك
يرــــــــل نــــــــــــطو د درد وناراي د مغ

-: ىد نوتپ نيم هنېم رپ وا تسود نطو يقيقح وي ناخ لاحشوخ لوډ ېد هپ
يســـــــين هت داب يفلز يد ينوج ينتپ
يك روبتنر هپ يړوار ىوب ېي لامش يچ

-: ناخ لاحشوخ حايس
 ويا وريډ هپ قرشم د وا ىلدېر يك دنه هلو هپ ىد ،ىد ىس هديدناهج وا حايس وي ناخ لاحشوخ

-: يياو هلپخپ ،ىد رېډ ببس هغد هپ مه رادتقا يبدا وا بوتيلايروت وا هبرجت هد د ،ىد ىك تحايس ېي يك
ىيا رپ ىد هن لپ يـــــــم يچ هتاپ ام هل ىد كلم موك
ىنوك تحايس هتس كو هك مك داي هترو هب ىا ره

 )ـه ۱۰۸۰( هپ الثم ،ييار يدرناهج هد د ون اد يچ ،يد يوس ليو يك ونويا ورون هپ رثكا راعشا هد د
-: يياو هتله ،هتس يك خم )۱۳۷( هپ يچ ،هد ېليو ېي هلدب هوي ،و يك لباك هپ ىد يچ لاك

يك لباــــــــــــــك هپ هنولك ايتا رز هروپ
ك ريرحت يدناب ضايب رپ يم لزغ اد

.ىد ىس حايس وا هديدناهج وي ناخ لوډ هغد هپ
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-: ناخ لاحشوخ ىكنوكيل وا فلوم
 ناديم د يروت د وا ،هدېك هرېت يك شكمشك وا وج هپ هخرب هرېډ رمع د مه ه هك ناخ لاحشوخ

 رېډ وا ،ييك ل رالپ يپژ وتپ د ىد ،يرل مون ه يك بدا وا ملع هپ مه يسغد ،ىد دياق وتمان وا ىلايرب
 سوا يچ ،يرل هنوفيلات رېډ رون وا ييسر يروپ  وتيب ورز )٤۰( رت راعشا وا تايلك هد د ،يد يلكيل ېي هنوباتك
 )۲٥۰( هنوفيلْات ېي يروار رسم وا ي تافيلْات هد د يروپ ودلج لس رت نيقرشتسم اپورا د .يد كرو هنافساتم
.)٤۰(يلوب

 ىك همجرت مون هپ شنادرايع د وتپ هپ ېي يليهس راونا يسراپ وا ىلكيل خيرات ونتپ د ناخ لاحشوخ
.)٤۱(يد يلكيل نيماضم ينيد قرفتم ېي باتك ىنچوك دلج وي وا ،ىد

 هلاوح يك عصرم خيرات هپ ىسمل هد د ناخ لضفا يچ ،يرل مه باتك وتادداي د ناخ لاحشوخ
 هد د مه تقيقحلا ضاير وا همانخرف وا ،هد ېلكيل )عازن رپ ملق وا يروت د( همان لضف هد مه يسغد .)٤۲(يوكرو
: يد اد هنوفيلْات وا هنوباتك هد د رون .)٤۳(يد تفايمك لكلاب سوا يچ ،يد هنوفيلات

.ىد ثحب راك د وا زاب د يچ : همان زاب
.هد ېوس وتپ هخ يبرع هل: هياده
.وتپ هپ هخ يبرع هل ،يد ثاحبا يبهذم: هنيئآ
.هد يك باب هپ ۍب د : همانروتسد
.ىد بط وا هحصلا ظفح : ندبلا تحص
 داجيا يسيون مزر وا يسيون رصتخم زار وي ناخ لاحشوخ يچ يكيل قرشتسم يسيلنا يروار مه يسغد

 .)٤٤(و "يرينز" ېي مون وا هدېهوپ هپ هن كو لب ،هو هصوصخم يروپ نروك هپ هد د طقف يچ ،هو ېك
.يد يوس كرو راثآ هد د يچ ىد سوسفا ،و فلوم وا ىكنوكيل تسدربز وي ناخ لوډ ېد هپ

-: نروك بدا وا ملع د
 نروك د هد د وا نادراش بتكم يبدا د هد د يكلب ،ىد هن مداخ بدا وتپ د يزاوي ناخ لاحشوخ

 بدا د وا نادنواخ ملع د هلو يس نروك د رون وا نايسمل وا نماز هد د ،هو هناتپ نابيدا وا لضاف رثكا مه دارفا
 يملع ېد د : يچ يياو يروار ،يد يك هنوتمدخ ړول ړول ېي هت بدا و يبژ وتپ د يچ ،هو يس ناديم د
 روم ېرجه ناخ فرشا د يچ ه هوي ناخ لاحشوخ د ،يرل رعش د هنوناوېد وا ،ېو ينابيدا مه ي  نروك
 ،يد يريډ ېمانراك يملع وا تامدخ نروك يبدا ېد د .هتس ېي راعشا يچ ،هو هنتپ هبيدا وا هرعاش هروهشم ، هو
-: يياو ناخ هلپخپ ،و ىكنوكيل ه ىوز ناخ د ناخ مارهب

يدېك هسال هل ملق رون يد دراطع
اك الما ءاشنا مارهب يبوخ اد هپ يچ

: يد اد ءارعش وا ءابدا روهشم نروك د ناخ د رون

: ناخ فرشا )۱(
 يك هور نشل هپ يروار ېي هخرب هوي يچ ،يرل ناوېد رعش د ىول ،ىد ىوز ناخ د وا صلخت ېي يرجه

 د يك روپاجېب هپ وركل ولوغم د لاك ـه ۱۰۹۳ هپ ىد ،ييدنر ين ه هحيرق هوررعش د هد د وا ،هد ېك پاچ
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-: )٤٥(يياو ىد ،وس م يك نوتلېب هپ نطو د يروه هسبح ولاك وسل هلسپ وا ،ىك يدنب نكد
يك تبرـــــــغ هپ مي تورپ اهنت هنطو ېب
ىد مغ منــــــــــــــص د مدمه هرس ام هل نن

يس هن هديـــــــــل ورتس هپ انشا داويه د
ىد مرك سب يس رضاح هتار بوخ هپ هك
وــــــــــس تدم يار هن ههور هل نادصاق
ىد مت ېي تنم يوسرار داب مالــــــــــــس

-: ناخ رداقلادبع )۲(
 هپ وتپ هپ ناتسل يدعس د هد ،يرل ناوېد ىول وا ليو ه يك وتپ هپ يچ ،ىد ىوز ناخ لاحشوخ د

 وباتك وغد د ،هد ېلكيل ًامظن مه اخېلز و فسوي يماج د ېي يك فيفخ رحب وا ،ىد ىك همجرت "هتسدل" د مون
 رسم .ىد ىك مامت )ـه ۱۱۱۲( هپ ېي اخېلز و فسوي .يد يك پاچ يك هور نشل هپ يروار رسم يخرب و وي
 ىلكيل هد مه باتك ءناخرد وا ناخ مدآ د ،يلوب فلوم وباتك )٦۰( د ىد يك "باختنا هپ رعش وتپ" د يورار
: يياو ىد ،ييك ل ىروتس ڼور نروك يلپخ د يچ ،ىد بيدا ردتقم ناخ رداقلادبع .ىد

موـــــــــــــس هزات هزات مغ هپ راي د كخ هز
ىتس ينرو وس هك نامحر لېخ هيروغ

: ناخ ردص )۳(
 د ىد ،يد يك وتپ ېي نيريش وا ورسخ يماظن د ،يرل مه ناوېد ،ىد ردص ېي صلخت ،و ىوز ناخ د

-: ي يفاك هراپ هل اهيفام وا ايند د قبس وي قشع
ىد يفاك قبس وي قشع د
يه رتفد ناهج لك د رون

: ناخردنكس )٤(
-: يياو ىد ،ىد دنواخ ناوېد د وا ،ىلكيل ېي ىونثم يرتشم وا رهم د يچ ىد ىوز ناخ لاحشوخ د

مه مب هـــــــــــــــــپ يدږ ېز هپ يتو ينغم
مه منص و راهب مه هتــــــــــــــــــس يقاس مه

يموم ورواخ هپ ىوك د راي د يتسان هك
)٤٦(مه مرا ىد ردنــــــــــــــــــكس د راهب غاب

)٥( ناخرهو :
.ىد بيدا ه وي ناوېد د دنواخ وا ىوز ناخ لاحشوخ د

: ناخ لضفا )٦(
 ېي باتك لب وا شناد هناخ ملع ېي فيلْات لب ،ىد ىلكيل ېي عصرم خيرات يچ ىد ىوز ناخ فرشا د

 .)٤۷(ىد يفوك مسا

: ناخ مظاك )۷(



۳٦

۳۷

۳۸

 وا دنواخ ناوېد د مه اديش ،ىد ىسوك ناخ لاحشوخ د وا  ىوز ناخ لضفا د يچ اديش هپ صلختم
 اديش ،يد يك رېت هنورمع ېك روپمار وا دنهرس وا ريمشك هپ وا ىلدېېز لاك )ـه ۱۱۳٥( هپ يچ ،ىد بيدا ركتبم
-: يوك يساد هنياتس ونابوبحم د دنه د وا ،يرل مالك ږوخ

يراــــچ ام هپ ېكو ېي ءادا يدنه هپ
مي ناغفا هور د هداس هړز هپ اديش هز

: ناخ يلع )۸(
-: ىد هد هل تيب اد ،ىد رعاش تسدربز ،يرل ناوېد ىول ،ىد هخ نروك هل ناخ لاحشوخ د مه

هخرپ هكــــــل مړاژ پ هپش تسرد يسپرد هز
؟ېي اچ د ناوېر زاو ل هكل نادنخ ابس هت

 نروك ېد يچ تمدخ هغه وا ،يلتو نابيدا يړوايپ وا تسدربز وتپ د هخ نروك يغد هل يچ اد ېنل
 يد هن اچ لب ،يد يك هت وتپ
.يك

-: ترهش يبدا ناخ لاحشوخ د
 د يكلب ،ينژېپ هن هناتپ يزاوي ناخ لاحشوخ ،ييك ل داتسا ىمول وا رالپ رعش وتپ د ناخ لاحشوخ

 د ونت و وا ،هتس هنوناوېد هد د يك ويا يملع وا وناخبتك ولو هپ ،ينژېپ ه ېي  ناهوپ يكنولپ وا نيققحم اپورا
.يد يك همجرت وبژ ولپخپ يوانيو هد

: يكيل يساد يك باب هپ هد د اييپولكسنا يمالسا
 ۹۷٦ ص ... يد كډ هخ هاوخنطو هل راعشا هد د ،و ناخ روهشم وا رعاش وا ىلايروت ناخ لاحشوخ"

."۲ ج
."دولرد  حور رعش وا بوت يلايروت د ناخ لاحشوخ" : يياو قرشتسم ىوسنارف رسمراد
: يياو سيلنا نسرير ماهربا
."ىد ږوخرېډ هت ونارعاش ورون و تبسن رعش هد د ،و رشم ىلايروت وكخ د ناخ لاحشوخ"
: يياو يروار
 ېي ردق وا ،يد يوس ښوخ رېډ ېك اپورا هپ راعشا هد د ،ىد بيدا روهشم رېډ وتپ د ناخ لاحشوخ"

."يوك
: يكيل يك وراعشا هپ نرق ۱۷ د فلوديب ىا ىس
 يد هن يك رعش هپ هد يچ هتاپ ىد هن نومضم يه ،هدولرد ههوپ هداعلا قوف وا ادعتسا رېډ ناخ لاحشوخ"

."يوك يوانيو هخ ېفسلف وا قالخا ،بهذم ،قشع ،برح د ،يرل اوخ هاوخ نطو د راعشا هد د ،يليو
 ه هت ونتپ هلپخپ تلزنم يبدا وا ترهش هد د يك وتپ هپ ،هت ناخ و تبسن راكفا وناهوپ د اپورا د هو اد

: الثم ،ييك ليو ىا رپ ولتم د سوا يك ولوخ هپ وماوع د يوانيو هد د يچ هدح ېد رت ،يد راوا
ىاو يناخ هم ىاو كخ هم ىاو لاحشوخ هم
ىاو ىناو وخ ىاو ىلــسم يك سال هپ چچ

-:انيو نتسورو وا تافو
 ېي رمع يچ ،كو ېي تلزع وا ،ړالو هت ودېرپا ،وس ىريږ نيپس رېډ يچ يك رخآ هپ رمع د ناخ لاحشوخ
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 ،وس تافو يماكان هرېډ هپ هرس لاك )ع ۱٦۹۱( هل مس لاك يرجه )۱۱۰۰( لوالا عيبر د ۲۸ هپ ىدېسرو هت ولاك )۷۸(
 وا انيو نتسورو ناخ لاحشوخ د  ،)٤۷( وس خ يك نمل هپ ورغ وړول د ييمون ىارس يچ يك نكسم لپخپ وا
: و هغد تيصو ىنرخآ

 هريده رپ يم زر وپ د ورپس د ولوغم د وا ،يس هنو هرواخ رپ يم ىرويس ولوغم د يچ ،ئك خ هتله ام"
."يېول هنو

 ىك مظن لوډ ېد هپ تيصو اد فوسليف وا بيدا وا رشم وتمان ېد د ونتپ د لابقا همالع فوسليف دنه د
: ىد

تاب ىك لد نيشنمه ىا ىس ـهجت لوهك
دنسپ وــــــك ناخ لاحشوخ ىه نفدم هد
هوـــــــــــــــــــــــــك داب ناهج ىئال هن رك اړا
دنمـــــــــــــــــــس در ىك نوراوسهش لغم

-: همتاخ
 هن هلكيه وا ،ىد ىدنوژ مون هد د رم ،ىد يدنال ورواخ رت يچ ييك ۍېپ يريډ اد ناخ لاحشوخ

 ېك ينابرق مون هپ  يلاونتپ هد د ،هد ېك ۍدنوژ هبژ هم ونتپ د هد ،هد ېلوو رال تيلم د هت ونتپ هد ،يرم
 نوتپ هك ،هم يو هن هلاونتپ هك ،ىد رادرس يلم وا بيدا وا فوسليف  وا ملاع وا يلايروت ىمول ونتپ د ىد ،هد
 ونتپ د وا ،يېرد يل راختفا د هب همان هپ ناخ لاحشوخ د ،ييداي مون هپ هناتپ د هرواخ اد هك ،يو ىدنوژ
يړايو هب ناخ لاحشوخ هپ وا ،يوك راختفا مون هپ  ېب لسن ىمل.

.يس دا حور هد د وا ،يلولو ېي هناتپ يمل يدنو ،ېلكيلو همان هپ يلغا ېد د يرك اد ام
ًآعساو ًآمحر هيلع هلا آمحر

ولــــــــــــــــــبلب د يو ېران ېرپ هب هشېمه
غاب ليو هپ لاحشوخ نن ك زاس يچ اد

-: راعشا يسراپ
 هپ تيلم د رم ،يياو يك هبژ هغد هپ راعشا هږاوخ وا ،يرل هعبط هناور مه يك يسراپ هپ ناخ لاحشوخ

-: يياو هلپخ هپ يچ هكل ،يوك هروغ هنورعش وتپ ىد هنيم
وړاو د مرــــــــــــــــــــــــــــــل هقيلس هدز مه يم رعش يسراپ

يلغا ي لپخ كو ره هس ښوخ يم رعش وتپ د
 هراپ هل ږوم ،هتس يلدب يسراپ يريډ هد د ،يوك صلخت ىهور اي ىهوك يك رعش يسراپ هپ ناخ لاحشوخ

-:ووك لقنار هتلد يلدب و هد د ېنومن د

ارم ديامرف هبوـــــــــت ىتسرپ ىم زا ام ريپ
ارم دياشيــــــــم هبوت نيا ل تقو هلا هلا
دنك معنم ناتب ىور هراظـــــــــــــن زا هك ره
ارم ديآ ىمن لد رد لدب مريــــــــــــــ وا دنپ



۳۸

۳۹

٤۰

نتشيوــــــــخ نونجرب مراد راي فلز قوش
ارــــــم دياب ىم ريجنز مهديم ىهاودوخ
ورد دصقريم راو ردنمس لد شتآ وچ مغ
ارم دياـــــساين رطاخ نونك مغ زج ىتسار
لز ددرــــــــــــــــيمنرب لبلب راخ ىافجزا

ارــــــم ديازفا رهم منيب شيب شيافج نوچ

ارناهد دنــــــــــــــــــــــــــك نيريش نتفر تبل مان
ارنابل نآ هتــــــــــــــسويپ دسوب هكنآ تقوشوخ
مشوپــــــــــــــــب مشــــــــــكرد ر ارلد نورد درد
ارناشف نوخ مــــشچ نيا مزاس هراچ هچ نكيل
تب نآ ىور رـــــــــــكذ زج دشاب هك وتف ره
ارنابز وـــــــــــــــــــــتف ناز مدنب هن را مدرمان
نيريش ركذ و داــــــــــــــهرف ىليل ركذ نونجم
ار ناتساد هنودص ىناوخ هچ ناش شيپ رد
اــــجنيا تسماج و هقوشعم و ىم و راهبون
اـــجنيا تسماقم هچ ار عرو و زيهرپ و دهز
ىــــــــفوص ىا ام بهذم رد هك هاتوك هصق
اـــــجنيا تسمارح هلمج دوب هچ ره ىم ريغ
ناـــسرم ىدنز چيه ار ؟هچبغم نآ بر اي
اجنيا تسماوع و صاخ نارن شيورب هك
شورف هداب ىا نزم مداطخ كشم زا مشيپ
اـــــجنيا تسماشم فلز نآ تهن زا رپ هك
رهش مدرم سب هك شخر نارم دنت نم هاش
اـــــــــــــــــــجنيا تسمابو رد رب وت هراظن رهب

 
تسين نـــــــــــــــــمراك نتفررب لد وزا

تسين نت راك نتـش ريس ناج زا هك
تسفرــــــش سب اهل هچ ر ار نمچ
تسين نمـــچ رد ل تخر وچمه ىلو
مناــــــــــــــــــــــــهد فــــــــــصو ىئو ارم

تسين نـخس ىاج ورد نوچ ميو هچ
متــــــــــــــسه هك ات تيور ىادوسو نم
تسيــــــــــن نم ىاورپ ارت دوخ هچ را
ىنوــــــــــــچ هك ىسرپ ار لاحشوخ ارچ



۳۹

٤۰

٤۱

تسين نهربــــــــــــــــــم وا هرهچ زا رم

ديئوب نماب وا ىور ثيدح
ديئوــــــــــــــــگـب نشل و ل زا لبلب هب

تسوربا هن ناژم نآ هن و مشچ نآ هن
ديئوـــــــــــــــــب نت و ناج و نيد ىالب
درادن اورپ نم كشا ليـــــــــــــــــــــــــس ز

ديئوـــــــب نهآ اي و نس نيا تسلد
هدنامــــن اجنآ وم تسا لــــــصو بش
ديئوــــــــــب نهاريپ هب ىجن ىك وت
ىتابـــــــــــن وا نيركـــــــــــــــــــش لعل ز

ديئوـــــب نم نم دسريم ىهوـــــــكب

دنكــــــيمن اپب هنتف تسرن هك ىمد تسين
دنكـــــيمن اړژ وتيب ما هديد هك ىبش تسين
دنـــــــــــــك ىك تايحبآ دنك وت لعل ور هچنآ
دنكيمن اطخ كـــــــشم دنكيم فل زور هچنآ
وزرآ هب مبلطــــــــــــــيم وب كشم فلز تهن

دنكـــــــــــيمن ابص داب ىمحرت نيا منك نوچ
ناوــــــــــــخب اونشوخ لبلب دوريم راهب تقو
دنكــــــيمن افو چيه رمع وچ ل طاشن رود
ىقشاع ىالب و درد ناشوهم روج و ىهور
دنكـــــــــــــــــــــــــيمن اود داي هتفاي درد تذل

ىدرــــــــك ددع ىب و دح ىب فطل
ىدرـــــــــك دوخ غيت هب ملتق هكنيا
تشاد ىناـــــــــــــــدنز بآ وت غيت
ىدرـــــــــــــــــــــك دبا هدنز و ىتشك
مدار ناــــــــــج و ىتساوخ نمز لد
ىدرك دب هك وــــــــــــ زاب نم ناج
ار ىهور هكـــــــــــــنيا تسيبارش هچ
)٤۸( ىدرـــــــــك درخ ىب هعرج ىكيب
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