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۸۰۶ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنیا نم بجع و یبجع رد یسک ره
؟دیآیم نایم هب نوچ نایم هب دجنگن وک

۱۳۷۱ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یاهدید قفانم نم نوچ ناقداص هاشداپ یا
ماهدرم تناگدرم اب ماهدنز تناگدنز اب

۸۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسلَوْحَا دید فاصوا یود نیا
تسلوا رِخآ ،رِخآ لوا هنرو

۲۵۰۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رایب و زیچ کی ریذپب نم ز نیه
راهچ ار نآ ضوع ناتسب نم ز سپ

یکی نآ تسمادک یسوم یا تفگ
یکدنا کی نآ زا نم اب نک حرش

راکشآ ییوگب هک کی نآ تفگ
راگدرک ریغ تسین ییادخ هک

۲۵۲۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

راهچ نآ نیلّواک یسوم تفگ
رادیاپ ار تنت دشاب یتحص



Page 2 of 13

559_Qazal & Mathnavi 6/10/15 2:01 PM

۲۵۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد رمع ار وت دشاب ًایناث
)۱(زارتحاِ ترمُع ز دراد لَجَا هک

۲۵۶۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

موس ٔهدعو وگب یسوم یا نک سب
مگ تشگ شبارطضا ز نم لد هک

وتود کلُم موس نآ :یسوم تفگ
ودع و مصخ زا صلاخ یناهج ود

یتشاد نونکاک کلُم ناز رتشیب
یتشآ رد نیو گنج ردنا دُب ناک

دهد یکلُم نانچ تگنج رد هکنآ
دهن نوچ تناوخ حلص ردنا رگنب

۲۵۷۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوز ؟تسیچ مراهچ یسوم یا :تفگ
دوزف مصرح و دش مربص وگزاب

ناوج وت ینام هکنآ مراچ :تفگ
ناوغرا نوچ خر و ریق نوچمه یوم

۲۵۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

روک غرم نآ دیدن شوخ بآ کنوچ
روش بآ دیامن رثوک وا شیپ

درمشیم تمارک یسوم نینچمه
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درمشیم تمارک یسوم نینچمه
)۲(درُد وت لابقا فاص ددرگن هک

کیلو ىتفگ وکن و تَْنسْحَا :تفگ
کین رای اب تروشم نم منک ات

۲۶۰۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا وت یدینشب هک سلجم نآ رد مه
؟نیرفآ دص و یرآ یتفگن نوچ

۲۶۲۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رَخب و شورفب دوز {ا {ا
ربب رهوگ رُپ رحب هد یاهرطق

نُکم یریخات چیه {ا {ا
نُخس نیا دمآ فطل رحب ز هک

۲۶۲۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳(ریتَس یا میوگب ناماه اب :تفگ
ریزو یأر دَوُب مز� ار هاش

ار زار نیا وگم ناماه اب :تفگ
؟ار زاب دناد هچ یریپْمَک روک

۲۶۲۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نزْریپمک و هاشداپ زاب ٔهصق

یهد )۴(یریپمک هب یدیپسا زاب
یهِب رهب شنخان د�ُرِبب وا

راکش و تسراک لصا هک ینخان
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راکش و تسراک لصا هک ینخان
راوروک د�ربب کریپْمَک ْروک

ار وت هک ردام تس هدوب اجک هک
؟ایک یا تسزارد ناس نیز نانخان

دیرب ار شرپ و راقنم و نخان
دیلپ لاز دنکیم نیا رهم تقو

دروخ مک وا دهد )۵(شجامتُت کنوچ
َدَردرب ار اهرهم دریگ مشخ

وت رهب متخپ جامُتت نینچ هک
!؟)۶(وُتُع و ییامنیم ربکت وت

�ب و جنر نامه رد ییازس وت
!؟ار وت دزاس یک لابقا و تمعن

ریگب ار نیک دهد شجامتُت بآ
)۷(ریطَف ناز یشون هک یهاوخیمن رگ

زاب عبط دریگن شجامتت بآ
زارد شمشخ دوش )۸(دَجْنُرْتِب لاز

شرس رب نازوس یابرُش بضغ زا
)۹(شَرَفْغِم لَک دوش دزیر ورف نز

زوس ز دزیر ورف شمشچ نآ زا کشا
زورفلد هاش فطل درآ دای

)۱۰(ل�َد اب نینزان مشچ ود نآ ز

لامک دص دراد هاش ٔهرهچ ز هک

غاز مخز رپ هدش *شَغازام مشچ
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غاز مخز رپ هدش *شَغازام مشچ
غاد و درد اب دب مشچ زا کین مشچ

وا طسب زک )۱۱(یتطسَب ایرد مشچ
وم رات دیامنیم ملاع ود ره

دور شمشچ رد خرچ نارازه رگ
دوش مگ )۱۲(مُزْلُق شیپ همشچ وچمه

اهسوسحم نیزا هتشذگب مشچ
اهسوب ینیببیغ زا هتفای

نم هک یشوگ یکی مباییمن دوخ
نسح مشچ نآ زا میوگ یاهتکن

لیلج دومحم بآ نآ دیکچیم
لیئربج ار شاهرطق یدوبریم

شیوخ راقنم و رپ رد دلامب ات
شیک بوخ نآ شیروتسد دهد رگ

تخورف را ریپمک مشخ :دیوگ زاب
تخوسن ار مملع و ربص و رون و ّرف

دَنَت تروص دص زاب مناج زاب
دنز حلاص رب هن هقان رب مخز

هوکش اب درآ هک مدکی زا حلاص
هوک �م دیازب هقان نانچ دص

راد شوه و شومخ :دیوگ یمه لد
رات و دوپ تریغ دینارد هنرو

ناهن ملح دص تسه ار شتریغ
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ناهن ملح دص تسه ار شتریغ
ناهج دص مد کی هب یدیزوس هنرو

دنپ یاج شتفرگ یهاش توْخَن
دْنَک دنپ دنب ز ار دوخ لد ات

تروشم ناماه یأر اب منک هک
)۱۳(تَرِدْقَم بطق و کلُم تشپ تسوک

بر قیدِص نزیار ار یفطصم
بَهَلوُب دش ار لهَجوُب نزیأر

درک بذج شنانچ تیسنج )۱۴(قرِع
درس تشگ ششیپ هب اهتحیصن ناک

دَرَپ هّرَپ دص سنج یوس سنج
دَرَد رب ار اهدنب شلایخ رب

۱۷ هیآ ،مجن )۵۳( هروس ،میرک نآرق *

.ٰىَغَط اَمَو ُرَصَبْلا َغاَز اَم

یسراف همجرت

.درکن نایغط و دیزغلن وا مشچ

یسیلگنا همجرت

(His ) sight never swerved, nor did it go wrong.

۲۶۵۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۵۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسج هراچ ههجو fامرک یلع زا و دوب نداتفا رطخ و دیژیغ نادوان رس رب وا لفط یک نز نآ ٔهصق

یضترُم شیپ هب دمآ ینز کی
ارم یلفط نادوان رب دش :تفگ

تسد هب دیآیمن مناوخیم شْرَگ
تسپ هب وا دتفا هک مسرت )۱۵(مَلِه رو

ام نوچ دبایرد هک ات لقاع تسین
آ نم یوس رطخ زک میوگب رگ

تسد هب دنادیمن ار تراشا مه
تسا دب مه نیا دونشن دنادب رو

ودب ار ناتسپ و ریش مدومن سب
ور و مشچ نم زا دنادرگ یمه وا

ناهِم یا دییامش قح یارب زا
ناهج نآ و ناهج نیا ریگتسد

ملد دزرلیم هک نک نامرد دوز
)۱۶(مُلکْسِب لد ٔهویم زا درد هب هک

ماب هب مه روآرب ار یلفط :تفگ
م�غ نآ ار دوخ سنج دنیبب ات

نادوان نآز کبس دیآ سنج یوس
نادواج قشاع تسا سنج رب سنج

وا لفط نآ دید وچ و درک نانچ نز
 ور دروآ ودب شوخ شوخ دوخ سنج

نادوان �م ز دمآ ماب یوس
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نادوان �م ز دمآ ماب یوس
ناد سنج مه ار سنج ره بذاج

لفط لفط یوس هب دمآ ناژَغژَغ
)۱۷(لِْفس یوس نداتف زا وا دیهر او

ناربمغیپ َرشَب سنج دَوُب نآز
نادوان زا دنهر تّیسنج هب ات

مُکُْلِثم ار دوخ دومرف رشب سپ
مُگ دیدرگ مک و دییآ سنج هب ات

تس یبذاج بیاجع تّیسنج هکناز
تس یبلاط اج ره تس سنج شبذاج

دندش نودرگ رب سیردا و یسیع
دندمآ سنجمه هکنوچ کی�م اب

دنلب زا تورام و توراه نآ زاب
دندمآ ریز نآز دندوب نت سنج

هدمآ ناطیش سنج مه نارفاک
هدش ناناطیش درگاش ناشناج

هتخومآ دَب یوُخ نارازه دص
هتخود رب لد و لقع یاههدید

دسح نآ یتشز هب ناشوخ نیرتمک
دز سیلبا ندرگ هک دسح نآ

َدسَح و )۱۸(دقِح هتخومآ ناگس نآز
دََبا کُلم ار قَْلخ دهاوخن هک

تسار و پچ زا ،لامک وا دید ار هک ره
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تسار و پچ زا ،لامک وا دید ار هک ره
تساخ درد دمآ شجنِلوُق دسح زا

هتخوس نمرخ تخبدب ره هکنآز
هتخورفا سک عمش دهاوخنیم

مه وت ات روآ تسد یلامک نیه
مغ هب یتفن نارگید لامک زا

دسح نیا عفد هاوخیم ادخ زا
دسج زا دناهر او تیادخ ات

نورد دشخب ییلوغشم ار وت رم
نورب یوس نآ زا یزادرپن هک

دهدیم نآ ادخ ار یَم ٔهعرج
دهریم ملاع ود زا تسم ودب هک

شیشح فک رد هداهنب تیصاخ
شیدوخ زا دناهریم ینامز وک

دنکیم ناس نآدب نادزی ار باوخ
دنکیم رب ار رکف ملاع ود زک

یتسوپ قشع ز ار نونجم درک
یتسود زا ودع دسانشنب وک

وا دراد یَم نینچ نیا نارازه دص
وا درامگب وت تاکاردا رب هک

ار سفن تواقش یاه یَم تسه
ار سْحَن نآ دَرَب نوریب هر ز هک

ار لقع تداعس یاه یَم تسه
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ار لقع تداعس یاه یَم تسه
ار لْقَنیب لزنم دبایب هک

شیوخ یتسمرس ز نودرگ ٔهمیخ
شیپ هار دریگب وس نآز ،دَنَکرب

وشم هّرِغ �د یتسم ره هب نیه
وج تسم رخ ،قح تسم یسیع تسه

اه )۱۹(بنُخ نیز وُجب ار یَم نینچ نیا
اه بنُد هتوک ز دوْبَن شایتسم

رُپ تس یبنُخ نوچ قوشعم ره هکناز
رُد وچ یفاص رگد و درُد یکی نآ

طایتحا اب شَچِب نیه اسانش یَم
ط�تخا ز ه�زَنُم یبای ییَم ات

نیا کیل تدنهدیم یتسم ود ره
نید ¡بر ات ناشَک درآ تایتسم

لَیح و ساوسو و رکف زا یهر ات
لَمَجْلاُصْقَر رد لقع نیا )۲۰(لاِقع یب

کَلَم و دنحور سنج نوچ ایبنا
کلف زا دندرک بذج ار کَلَم رم

وا رای و تس شتآ سنج داب
ُوُلع رب ود ره گنهآ دوب هک

یهت ٔهزوک رس وت یدنبب نوچ
یهن ییوج ای ضوح نایم رد

تسپ هب دیآن ورف نآ تمایق ات
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تسپ هب دیآن ورف نآ تمایق ات
تسه داب یو رد و تس یلاخ شلد هک

دوب �اب یوس نوچ شداب لیم
دشک �اب یوس مه ار دوخ فرظ

تسایبنا سنج هک اهناج نآ زاب
تساههیاس نوچ ناشک شک ناشیایوس

کش ز یب و تس بلاغ شلقع هکناز
کَلَم اب تقلخ هب دمآ سنج لقع

وُدَع رب بلاغ سفن یاوه نآو
ودب دش دمآ )۲۱(لَفْسَا سنج سفن

)۲۲(میمذ نوعرف سنج یطبِق دوب

میلک یسوم سنج یطبِس دوب

ار نوعرف رْتسنج ناماه دوب
ارَس ردص رب درب شدیزُگرب

دیشک شرعق ات ردص زا مرج�
دیلپ ود نآ دناخزود سنج ز هک

رون دض خزود وچ هدنزوس ود ره
)۲۳(روفَن لد رون ز خزود نوچ ود ره

دوز وت نمؤم یا :دیوگ خزود هکناز
دوبر ار شتآ ترون هک رذگرب

دشُک یم ترون هک نمؤم یا رذگب
دشَک یم نماد هکنوچ ار مشتآ

مه رون زا یخزود نآ دمریم
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مه رون زا یخزود نآ دمریم
مََنص یا شتسخزود عبط کناز

نانچنآ دزیرگ نمؤم زا خزود
ناج هب خزود زا نمؤم دزیرگ هک

وا رون دَوْبَن ران سنج هکناز
وُجْرون تقیقح دمآ ران دض

اعد رد نمؤم هک دمآ ثیدح رد
ادخ زا خزود ز دهاوخ ناما نوچ

ناج هب دهاوخ ناما مه یو زا خزود
ن�ف زا مراد رود ایادخ هک

نیبب نونکا تستیسنج ٔهبذاج
؟نید و رفک زا یتسیک سنج وت هک

ییناماه یلیام ناماه هب رگ
ییناحبُس یلیام یسوم هب رو

هتخیگنا یلیام ود ره هب رو
هتخیمآ ناوُد ره یلقع و سفن

شوکب ناه و ناه دنگنج رد ود ره
شوقُن رب یناعم بلاغ دوش ات

تسا سب نیا یداش گنج ناهج رد
تسکش مد ره ودع رب ینیبب هک

تبقاع یتخس هب ورهزیتس نآ
تروشم یارب ناماه اب تفگ

ار {امیلک نآ یاههدعو
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ار {امیلک نآ یاههدعو
ار هارمُگ نآ تخاس مرْحَم و تفگ

١١٠ هیآ ،فهك  )١٨( هروس ،میرک نآرق

ٌدِحاَوٌ هَِٰلإْ ُمكُهَِٰلإ اَم�َنأ �يَِلإٰ ىَحُويْ ُمكُْلِثمٌ َرشَب اََنأ اَم�ِنإْ لُق  ۖ 

.اًدَحَأ ِه¡بَر ِةَداَبِعِب ْكِرْشُي َ�َو اًحِلاَص ً�َمَع ْلَمْعَيْلَف ِه¡بَر َءاَقِل وُجْرَي َناَك ْنَمَف

یسراف همجرت

]توافت نيا اب[ متسه امش لثم ىرشب نم هك تسين نيا زج :وگب
 .تسا هناگي ىيادخ امش ىادخ : هك دوشىم ىحو نم هب هك
 دنك هتسياش لمع دياب دراد ديماشراگدرورپ راديد هب سكره سپ

.دزاسن كيرش شراگدرورپ تدابع رد ار ىسك و

یسیلگنا همجرت

Say: "I am but a man like yourselves, (but) the inspiration 
has come to me, that your Allah is one Allah: whoever expects 

to meet his Lord, let him work righteousness, and, 
in the worship of his Lord, admit no one as partner.

.ندرک یراددوخ ،ندرک زیهرپ :زارتحِا )۱(
.تاعیام بوسر ،دوش نیشن هت فرظ رد بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۲(
.نماد کاپ :ریتَس )۳(
.)هدروخلاس رایسب( نزریپ :ریپمَک )۴(
.دنتخپ یم درآ زا هک شآ یعون :جامُتت )۵(
.ندرک یبدا یب ،ندرک ربکت :ُوتُع )۶(
.ریمخ :ریطَف )۷(
.تسا ندرک مخا ینعم هب اجنیا رد ،ندش هدیشک مهرد :دجنُرتِب )۸(
.تسا رس ینعم هب اجنیا رد ،دوخه�ک :رَفغِم )۹(
.همشرک و زان :ل�َد )۱۰(
.تعسو ،شیاشگ :تَطسَب )۱۱(
.ایرد :ُمزْلُق )۱۲(
.ییاناوت ،تردق :تَرِدقَم )۱۳(
.یوخ ،گر ،هشیر :قرِع )۱۴(
.منک اهر :مَلِه )۱۵(
.موش ادج :مَُلکسِب )۱۶(
.نییاپ :لفِس )۱۷(
.هنیک :دقِح )۱۸(
.مُخ :بنُخ )۱۹(
.رتش دنبوناز :لاقِع )۲۰(
.رت تسپ ،رت نییاپ :لَفَْسا )۲۱(
.تشز ،هدیهوکن :میَمذ )۲۲(
.هدنمر رایسب :روَفن )۲۳(


