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۸۳۲ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم  

دش هاگتولخ ماگنه و دش بش
دش هام یور قاشع هلبق

تفرگ ندیدنخ هام !ناتسرپ هم
دش هار تقو دیزیخ !ناور بش

دندش G اهنم و ام دمآ باوخ
دش KاGا باوخیب نآ تقو

نت هاک اب هتخیمآ اهزغم
دش هاکیب اههناد و تفخب نت

دنتفور ار نت هاگرخ ناودنه
دش هاگرخ رد و دید تولخ )۱(کُرت

درب بآ ار ناهج یاهوگ و تفگ
دش هاشنهاش یاهنتفگ تقو

نایم رد دمآ وچ یزیربت سمش
دش هاتوک نخس ار ینعم لها

۱۲۸۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دجسم رد ریقاقع Zسر و نافکتعم و نادباع داشرا و تدابع تهج ندش مامت زا دعب یصقا دجسم رد زور ره مKسلاهیلع نامیلس ندمآرد

یدمآ نامیلس نوچ یحابص ره
یدش یصَْقا دجسم ردنا عضاخ

وردنا یدید هتسُر یهایگون
وگب دوخ عفن و مان :یتفگب سپ

؟تسا یچ تمان ؟ییچ ؟ییوراد هچ وت
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؟تسا یچ تمان ؟ییچ ؟ییوراد هچ وت
؟تسا یک رب تعفن ؟و یک نایز وت

مان و لعف یهایگ ره یتفگب سپ
)۲(مامح ار نیا و مناج ار نآ نم هک

َرکِش ار وا و مرهز ار نیرم نم
ردق زا حول رب تسنیا نم مان

ایگ نآ ز نامیلس زا نابیبط سپ
)۳(یدتقم یدندش اناد و ملاع

دنتخاس یبیبط یاهُبُتک ات
)۴(دنتخادرپیم جنر زا ار مسج

تسایبنا یحو بط و موجن نیا
؟تساجک هر وسیب یوس ار سح و لقع

۱۰۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنبزوپ دش سح لها یاهملع
دنلب ملع نآز ریش دریگن ات

داتف رهوگ یکی ار لدٔ هرطق
دادن اهنودرگ و اهایرد هب ناک

تسرپتروص یا رخآ تروص دنچ
؟تسرن تروص زا تینعمیب ناج

۲۰۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نامگ یراد سپ و شیپ ار دوخ وت رگ
ناج ز یمورحم و یمسج ٔهتسب

تسا نت فصو سپ و شیپ Gاب و ریز
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تسا نت فصو سپ و شیپ Gاب و ریز
تسا نشور ناج تاذ نآ تهجیب

رظن هش کاپ رون زا اشگرب
رظنهتوک نوچ وت یرادنپن ات

سب و یداش و مغ رد ینیمه هک
؟سپ و شیپ ار مدع رم وک مدع یا

بش هب ات وریم تسا ناراب زور
بر ناراب نآ زا ناراب نیزا هن

۱۲۹۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین جارختسا لقع یوزج لقع
تسین جاتحم و نف یاریذپ زج

درخ نیا تس مهف و میلعت لباق
دهد شمیلعت یحو بحاص کیل

دوب یحو زا نیقی )۵(اهتفرِح هلمج
دوزف ار نآ لقع کیل وا لوا

ام لقع نیک نیبب ار تفرِح چیه
؟اتسوایب �خومآ وا دنات

ُدب فاکشِاْیوم رکم ردنا هچرگ
دشن اتسایب مار هشیپ چیه

یدب را لقع نیزا هشیپ شناد
یدش لصاح اتسوایب ٔهشیپ

۱۳۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۳۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

.دوب روگ و ینکروگ ملع ملاع رد هکنآ زا شیپ غاز زا لیباق ینکروگ هشیپ Zخومآ

دوب هشیپ رتمک هک یروگ ندنک
؟دوب هشیدنا و هلیح و رکف ز یک

ار لیباق رم مهف نیا یدب رگ
؟ار لیباه وا رس رب یداهن یک

؟ار هتشک نیا منک بیاغ اجک هک
؟ار هتشغآ رد کاخ و نوخ هب نیا

ناهد رد هدرم غاز یغاز دید
نانچ دمآیم زیت هتفرگ رب

نف هب وا دش و دمآ ریز اوه زا
نکروگ ار وا میلعت یپ زا

درگ تخیگنا نیمز زا لاگنچ هب سپ
درک روگ رد ار هدرم غاز دوز

کاخ هب شدیشوپب سپ شدرک نفد
کانملع دب قح ماهلا زا غاز

نم لقع رب )۶(هُش هآ :لیباق تفگ
نف هب نوزفا نم ز یغاز دوب هک

*رََصبْلاَ غاز ام :تفگ ار ّلُک لقع
رظن وس ره دنکیم یوزج لقع

ناگصاخ رون تس غازام لقع
ناگدرُم روگ داتسا غاز لقع

دََرپ ناغاز ٔهلابند وا هک ناج
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دََرپ ناغاز ٔهلابند وا هک ناج
دََرب ناتسروگ یوس ار وا غاز

غاز وچ سفن یپ ردنا ودم نیه
غاب یوس هن درب ناتسروگ هب وک

لد )۷(یاقنَع یپ رد ور یور رگ
لد یاصقا دجسم و فاق یوس

وت یادوس زا مد ره یهایگون
وت یاصقا دجسم رد دمدیم

هدب وا داد راونامیلس وت
هنم یو رب در یاپ یو زا رب یپ

تاَبث اب نیمز نیا لاح هکنآز
تابن عاونا وت اب دیوگ زاب

تسا ین دوخ رو رکشین رگ نیمز رد
تسا یو )۸(ِْتَبن نیمز ره نامجرت

دوب رکف شْتَبن هک لد نیمز سپ
دومناو ار لد رارسا اهرکف

نمجنا ردنا مبای )۹(شَکنخس رگ
نمچ نوچ میورب لگ نارازه دص

)۱۰(دزم هب نز مد نآ مبای شُکنخس رو

دزد وچ لد زا اههتکن دزیرگیم

تسا بذاج یوس هب سک ره شبنج
تسا بذاک بذج وچ هن قداص بذج

دَشَر رد هَگ و هرُمگ هَگ یوریم
دَشَکیم )۱۱(ِتک نآ و هن ادیپ هتشر
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دَشَکیم )۱۱(ِتک نآ و هن ادیپ هتشر

)۱۲(نیهَر وت راهم یروک رتُشا

نیبَم ار تراهم نیبیم شِشَک وت

راهم و باذج سوسحم یدش رگ
)۱۳(رارِغلاُراد ناهج نیا یدنامن سپ

دوریم گس یپ وک یدید )۱۴(ْرَبگ
دوشیم )۱۵(هْبَنتِس ویدٔ هرخُس

؟)۱۶(زیح دننام یدش یک وا یپ رد
زین ْرَبگ یدیشک او ار دوخ یاپ

یدب ناباصق ز فقاو رگ واگ
؟یدش ناکُد نآدب ناشیا یپ یک

)۱۷(سوپُس ناشیا فک زا یدروخب ای

؟سولپاچ زا ناشریش یدادب ای

؟یدش شمضه فلع یک یدروخب رو
یدب فقاو فلع دوصقم ز رگ

تس تلفغ دوخ ناهج نیا نوتس سپ
تس )۱۹(تَل اب )۱۸(وَداوَد نیک تلود تسیچ

روَخب ْتَل رِخآ هب ْوَد ْوَد شلوا
رخ گرم دوبن هناریو نیرد زج

تسد هب یتفرگب هک یراک دج هب وت
تس هدش هدیشوپ وت رب مد نیا شبیع

راک هب نت نداد هب ینات یمه ناز
راگدرک شبیع وت زا دیشوپب هک

نآ رد یمرگ هک رکف ره نینچمه
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نآ رد یمرگ هک رکف ره نینچمه
ناهن وت زا تس هدش ترکف نآ بیع

)۲۰(نْیَش و بیع وز یدش ادیپ رگ وت رب

)۲۱(نْیَقِرشَ�اَدْعُب ْتناج یدیمر وز

یوشیم نامیشپ وز رخآک لاح
؟یود یک لوا لاح نیا دوب رگ

ام ناج رب نآ لوا دیشوپب سپ
اضق قفو رب راک نآ مینک ات

دیدپ دوخ مکح دروآ اضق نوچ
دیسر ینامیشپ ات دش او مشچ

تسرگید یاضق ینامیشپ نیا
تسََرپ ار قح لِهِب ینامیشپ نیا

یوش روخ نامیشپ تداع ینک رو
یوش رتنامیشپ ینامیشپ نیز

دور یناشیرپ رد ترمع مین
دور ینامیشپ رد رگید مین

وگب ینامیشپ و رکف نیا کرت
وجب رتوکین راک و رای و لاح

تسد هب رتوکین راک یرادن رو
؟تسا هچ توف رب تینامیشپ سپ

تسرپ وکین هر یناد یمه رگ
؟تسدب نیک ینادب نوچ ینادن رو

ار کین ینادن ات ینادن دب
)۲۲(یتف یا دید ناوت دض زا ار دض
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)۲۲(یتف یا دید ناوت دض زا ار دض

یدش زجاع نیا رکف کرت ز نوچ
یدب زجاع مه هاگنآ هنگ زا

؟تسیچ ز ینامیشپ زجاع یدب نوچ
؟تسیک بذج زک وجزاب ار یزجاع

ناهج ردنا یرداقیب یزجاع
نادب نیا دشابن و تس هدیدن سک

یربیم هک وزرآ ره نینچمه
یردنا یباجح نآ بیع ز وت

وزرآ نآ تلع یدومن رو
وجتسج ناز وت ناج یدیمر دوخ

ار وت وا راک نآ بیع یدومن رگ
ار وت وس نآ ناشک شک یدربن سک

)۲۳(روفن یتسه نآ زک یراک رگد ناو

روهظ رد دمآ شبیع هک دوب ناز

نُخُسشوخ نادزار یادخ یا
نُکم ناهنپ ام ز دب راک بیع

ام هب امنم ار کین راک بیع
)۲۴(ابَه و درس شور زا میدرگن ات

)۲۵(ینَس نامیلس تداع نآ رب مه

ینشور نایم دجسم رد تفر

هاش تسجیم ار زور رهٔ هدعاق
هایگ ون ردنا دجسم دنیبب هک

یفص مشچ نادب رس دنیبب لد
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یفص مشچ نادب رس دنیبب لد
یفخ هماع زا دش هک )۲۶(شیاشح نآ

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.

۱۲۵۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریگم دوخ ریزو ار یوزج لقع
ریزو ناطلس یا زاس ار لک لقع

زاسم دوخ ریزو وت ار اوه رم
زامن زا تکاپ ناج دیآرب هک

دَُوب نیبیلاح و صرح رُپ اوه نیک
دَُوب نید موی هشیدنا ار لقع

راک نایاپ رد هدید ود ار لقع
راخ جنر وا دَشَکیم لُگ نآ رهب

نازخ رد دزیرن دیاسرفن هک
نآ زا رود )۲۷(مَشَْخا موطرُخ ره داب

۲۷۳۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 10 of 10

563_Qazal & Mathnavi 7/9/15 9:05 AM

۲۷۳۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیعل یا دوبن وت زج وت نمشد
نیک هب نمشد وگم ار ناهانگیب

تس تلود دب تلاح نیا وت شیپ
تس تَل رخآ و لوا وَداوَد هک

)۲۸(نازخزخ یزاتن تلود نیزا رگ

نازخ دیآ یمه ار تراهب نیا

ورابیز :کُرت )۱(
گرم :مامح )۲(
هدننک یوریپ :یدتقُم )۳(
ندودز ،ندرک عفر :�خادرپ )۴(
هشیپ ،هفرح :َتفرح )۵(
تهارک و ترفن هملک ،فُت :هُش )۶(
غرمیس :اقنع )۷(
ینتسر ،هایگ :ْتَبن )۸(
.دبای یم رد ار تاکن ،دنک یم بذج ار نخس هک یسک :شَک نخس )۹(
.تریغ یب و ثوید ،دراذگب یرگید رایتخا رد لوپ یازا رد ار دوخ نز هک یدرم یگژیو :دزم هب نز )۱۰(
ار وت هک ففخم :تِک )۱۱(
نوهرم ،هدش هداهن ورگ :نیهر )۱۲(
ایند زا هیانک ،بیرف هناخ :رارِغلاُراد )۱۳(
رفاک :ربَگ )۱۴(
دنمروز و هیرک و تشز :هبنتِس )۱۵(
.تسا زیه یسراف هب زیح هملک لصا .)دراد هنانز تGاح هک یدرم ،امن نز(ثنخم،درمان :زیح )۱۶(
وج ای مدنگ تسوپ،سوبس :سوپُس )۱۷(
ندیود ینعم هب بکرم مسا  :وَداوَد )۱۸(
یلیس :تَل )۱۹(
بیع ،یتشز :نیَش )۲۰(
برغم و قرشم نايم هلصاف :�َقِرشَ�اَدْعُب )۲۱(
ناوج :يتف )٢٢(
هدنمر :روفَن )٢٣(
.تسا نداداو و ندش تسس ینعم هب اجنیا رد ،دنوش یم هدنکارپ اوه رد هک یتارذ :اَبه )۲۴(
هبترمدنلب و عیفر :ینس )۲۵(
.تسا هایگ ینعم هب اجنیا رد ،کشخ هایگ ینعم هب شیشح عمج :شیاشح )۲۶(
.دشاب لیلع و لتخم شا هماش هک یسک :مَشخَا )۲۷(
ندیزخ لاح رد :نازخزخ )۲۸(


