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۴۸۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنوگرگد نم )۱(نیراگن هک دش زور هس
؟تسنوچ شرت رکش نآ ،دوبن شرت رکش

دوب یناگدنز بآ ورد هک یاهمشچ هب
تسنوخرپ همشچ هک ،مدید و مدربب وبس

تسریم لگ رازه دص ،ورد هک )۲(یاهضور هب
تسنوماه و گنس و راخ ،لگ و هویم یاج هب

ممدب یرپ نآ یور رب و مناوخب )۳(نوسف
تسنوسفا هشیمه ،ناوخ یرپ راک کنآ زا

دشن هشیش نوبز ،اهنوسف هب نم یرپ
تسنوریب هناسف و نوسف ز ،وا راک هک

تسهنیرید یاهمشخ وا یوربا نایم
تسنونجم ک]ه ،یلیل یوربا رد هرگ

تسین یناگدنز وتیب ،ارم هک ایب ایب
تسنوحیج مشچ وتیب ،ارم هک نیبب نیبب

نک نشور مشچ هک تهام وچ یور قح هب
تسنوزفا قلخ هلمج زا نم مرج هچ رگا

تسیچ ممرج هک ملد دیآرب شیوخ درگ هب
)۴(تسنورقم هجیتن اب یببس ره کنآ زا

لزا مکح )۵(بیقن زا مدسریمه ادن
تسنوک ناز هن ببس نیاک ،وجم شیوخ درگ هک

دربب و درایب ،دریگ و دشخب یادخ
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دربب و درایب ،دریگ و دشخب یادخ
تسنوزوم لقع نازیم هب هن ،وا راک هک

*»نوکََیف ْنُک« فطل هب نونکا مه هک ایب ایب
تس **»نونْمَم ُریَغ« هک دیاشگب رد تشهب

بیجع یاههفوکش ینیبب راخ نیع ز
تسنوراق جنگ هک ینیبب گنس نیع ز

دیلک رازه نآ زا و تسدبا ات فطل هک
تسنون هنیفس و فاک هنایم ناهن

۱۵۶۷ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

وت رد tا دناهتسب همه اهرد
وت رب tا بیرغ دربن هر ات

یناشفارون و تزع و مرک رد یا
وت رکاچ اههراتس و هم و دیشروخ

۱۳۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رگید یریگرام زا ار یرام ریگرام ندیدزد 

درب رام یریگرام زا یکدزد
درمشیم تمینغ ار نآ یهلبا ز

رام مخز زا ریگرام نآ دیهر او
راز راز ار وا دزد نآ تشک رام

شتخانشب سپ دید شریگرام
)۶(شتخادرپ نم رام ناج زا :تفگ

وزا مناج یتساوخیم اعد رد
وزا مناتسب رام مبایب شک
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وزا مناتسب رام مبایب شک

دش دودرم اعد ناک ار قح رکش
دش دوس نآ متشادنپ نایز نم

ک]ه و تسا نایز نآک اهاعد سب
کاپ نادزی دونشنیم مََرک زو

۳۰۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ددع و بیکرت تسا یگنت تلع
دشکیم اهسح بیکرت بناج

ناد دیحوت ملاع سح یوس ناز
نارب بناج نادب یهاوخ یکی رگ

فاک و نون و دوب لعف کی نک رما
فاص دوب ینعم و داتفا نخس رد

۱۵۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منوچ هک نیب ینوچ هک یسرپ ارم
منونج تسم مدوخیب مبارخ

ماد رد دروآ نون و فاک زا ارم
منون و فاک نوچ اتود تبیه نآ زا

تسهدرک هناوید ارم هداز یرپ
منوسف دناد یم هک ناناملسم

تسا ناوغرا نوچ یاهرهچ ار یرپ
)۷(منونغرا ار ناوغراک ملانب

۱۱۷ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *



Page 4 of 10

579_Qazal & Mathnavi 10/28/15 10:35 AM

۱۱۷ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *

ْ�اَو ِتاَواَم~سلاُ عيَِدب ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَم~نِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإَوۖ  ِضْرَ

یسراف همجرت

 :دیوگ اهنت دریگ تروص یراک هک دهاوخ نوچ و تسا نیمز و اهنامسآ هدنرآدیدپ ون ]ادخ[
.دوش دوجوم ]لاحلا یف[ و وش دوجوم

یسیلگنا همجرت

To Him is due the primal origin of the heavens and the earth
When He decreeth a matter, He saith to it: "Be," and it is:

۸ هیآ ،)۴۱( تلصف هروس ،میرک نآرق **

.ٍنُونْمَم ُْريَغ ٌرَْجأ ْمُهَل ِتاَحِلا~صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ~لا ~ِنإ

یسراف همجرت

.دنراد ینتسسگان و نایاپیب یشاداپ دنا هدرک هتسیاش یاهراک و هدروآ نامیا هک یناسک هتبلا

یسیلگنا همجرت

For those who believe and work deeds of righteousness is a reward that will never fail.

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمt و ناکم ردنا میودیم

دش گنر )۸(ریسا یگنریب هکنوچ
دش گنج رد ییسوم اب ییسوم

یتشاد نآک یسر یگنریب هب نوچ
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یتشاد نآک یسر یگنریب هب نوچ
یتشآ دنراد نوعرف و یسوم

۴۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشن روک ات یرِگ مک یک ار یدهاز یصخش ندیناسرت

لمع رد :یرای تفگ ار یدهاز
)۱۰(لَلَخ دیآن ار مشچ ات )۹(یِْرگ مک

لاح تسین نوریب ود زا :دهاز تفگ
لامج نآ دنیبن ای دنیب مشچ

؟تسا مغ هچ دوخ قح رون دنیبب رگ
تسا مک هچ هدید ود قح لاصو رد

ورب :وگ ار قح دید دهاوخن رو
وش روک :وگ یقش مشچ نینچ نیا

تسار وت یسیع ناک هدید زا روخم مغ
تسار مشچ ود تدشخب ات ورم پچ

تسا رضاح وت اب وت حور یسیع
تسا رصان شوخ وک هاوخ یو زا ترصن

ناوختسا رپ نت )۱۱(راگیب کیل
نامز ره وت هنم یسیع لد رب

ناتساد ردنا هک هلبا نآ وچمه
ناتسار رهب میدرک وا رکذ

تایسیع زا وجم نت یگدنز
تایسوم زا هاوخم ینوعرف ماک

شاعم ٔهشیدنا هن مک دوخ لد رب
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شاعم ٔهشیدنا هن مک دوخ لد رب
شاب هاگرد رب وت دیان مک شیع

ار حور دمآ هاگرخ ندب نیا
ار حون رم ییتشک لاثم ای

یهگرخ دبایب دشاب نوچ کُرت
یهگرد زیزع دشاب نوچ هصاخ

۴۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مHسلا هیلع یسیع یاعد هب اهناوختسا ندش هدنز ٔهصق یمامت

ناوختسا رب قح مان یسیع دناوخ
ناوج نآ سامتلا یارب زا

)۱۲(درَم ْماخ نآ یپ زا نادزی مکح

درک هدنز ار ناوختسا نآ تروص

هایس ریش کی تسج رب نایم زا
هابت ار ششقن درک دز یاهجنپ

دوز تخیر شزغم دنک رب شاهلک
دوبن یزغم وردناک یزْوَج زغم

شنتسکشا یُدب یزغم ارو رگ
شنت رب tا صقن یدوبن دوخ

؟یتفوک شباتش نوچ :یسیع تفگ
یتفوشآ وز وت هک ور ناز :تفگ

؟درَم نوخ یدروخن نوچ :یسیع تفگ
دروخ قزر مدوبن تمسق رد :تفگ

نایژ ریش نآ وچمه سک اسب یا
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نایژ ریش نآ وچمه سک اسب یا
ناهج زا هتفر هدروخان دوخ دیص

هوک وچ شصرح و هن یهاک شتمسق
هوجو لیصحت هدرک و هن هجو

ناهج رد ار ام هدرک ر~سَیُم یا
ناهر او ار ام راگیب و هرخس

)۱۳(تْسَش هدوب ناو امب هدومنب همعط

تسه هک ار نآ ام هب امنب نانچنآ

راکش نیا احیسم یا :ریش نآ تفگ
رابتعا یارب زا صلاخ دوب

ناهج ردنا یدب یزور ارم رگ
؟ناگدرم اب ارم یتسراک هچ دوخ

فاص بآ دبای کنآ یازس نیا
فازگ زا )۱۴(دزیمب وج رد رخ وچمه

رخ یوج نآ تمیق دنادب رگ
رس یوج رد دهن اپ یاج هب وا

یربماغیپ نانچنآ دبایب وا
یرورپ یناگدنز یبآ ریم

؟نُک رما زک وا شیپ دریمن نوچ
نک هدنز ار ام بآ ریما یا

هاوخم هدنز ار وت سفن گس نیه
هاگرید زا تسوت ناج ودع وک

نآ هک ار یناوختسا رس رب کاخ
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نآ هک ار یناوختسا رس رب کاخ
ناج دیص زا دوب گس نیا عنام

؟یقشاع نوچ ناوختسا رب یاهن گس
؟یقشاع نوخ رب هچ زا )۱۵(راوهچوید

تسین شییانیب هک نآ تسا مشچ هچ نآ
؟تسین شییاوسر هک زج اهناحتما ز

هاگ هاگ ار اه نظ دشاب وهس
؟هار ز دمآ روک هک نیا تسا نظ هچ نیا

یرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
یرگیم دوخ رب ،و نیشنب یتدم

دوش رت و زبس خاش نایرگ ربا ز
دوش رتنشور هیرگ زا عمش هکناز

نیشن اجنآ دننک هحون اجک ره
نینح ردنا یرتیلوا وت هکناز

دنایناف قارف رد ناشیا هکناز
دنایناک یاقب لعل زا لفاغ

دنب تسدیلقت شقن لد رب هکناز
)۱۷(دنَرِب ار )۱۶(شدنب مشچ بآ هب ور

تسا یوکین ره تفآ دیلقت هکناز
تسا یوق هوک رگا دیلقت دوب ْهَک

مشخ زیت و )۱۹(تسُرتَ¡ )۱۸(یریرض رگ
مشچ تسین ار وا وچ ناد شهراپتشوگ

رتکیراب وم ز دیوگ نخس رگ
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رتکیراب وم ز دیوگ نخس رگ
ربخ دوبن نخس ناز ار شرِس نآ

کیلو دوخ تفگ ز دراد ییتسم
کین تسا یهار یم هب ات یو رب زا

دروخ یبآ وا هن وا تسیوج وچمه
درذگب ناروخبآ رب وزا بآ

رارق دریگیمن ناز وج رد بآ
راوخبآ و هنشت تسین وج نآ هکناز

دنک یراز ٔهلان ،ییان وچمه
دنک یرادیرخ راکیپ کیل

ثیدح رد دلقم دشاب )۲۰(رگهحون
ثیبخ نآ دارم دوبن عمط زج

کانزوس ثیدح دیوگ رگهحون
؟کاچ ناماد و لد زوس وک کیل

تساه قرف دلقم ات ققحم زا
)۲۱(تسادَص رگید نآ و تسدوواد وچ نیک

دوب یزوس نیا راتفگ عبنم
دوب یزومآهنهک دلقم نآ و

نیزح تفگ نادب هرِغ وشم نیه
)۲۳(نینح )۲۲(نودرگ رب و تسواگ رب راب

باوث زا مورحم تسین دلقم مه
باسح رد دشاب دزم ار رگهحون

کیل دنیوگ ادخ نمؤم و رفاک
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کیل دنیوگ ادخ نمؤم و رفاک
کین تسه یقرف ود ره نایمرد

نان رهب زا ادخ دیوگ ادگ نآ
ناج نیع زا ادخ دیوگ یقتم

شیوخ تفگ زا ادگ یتسنادب رگ
شیب هن یدنام مک هن وا مشچ شیپ

هاوخنان نآ ادخ دیوگ اهلاس
هاک رهب زا دشک )۲۴(فَحصُم رخ وچمه

شبل تفگ یتفات رد لد هب رگ
شبلاق یدوب هتشگ هرذ هرذ

یرحاس رد درب هر یوید مان
؟یربیم یزیشپ قح مانب وت

.وربوخ بوبحم و قوشعم :نیراگن )۱(
ناتسلگ،غاب :هضور )۲(
مسلط ،وداج :نوسف )۳(
کیدزن :نورقم )۴(
رورس ،رتهم ،اقآ :بیقن )۵(
ندرک ک]ه :¦خادرپ )۶(
.گرا ،دوشیم داجیا ادص اهنآ رد اوه ندیمد اب هک هلول یدایز دادعت اب زاس یعون :نونغرا )۷(
.تسا هتفای نّیعت و دّیقم ینعم هب اجنیا رد :ریسا )۸(
نک هیرگ مک :یِْرگ مک )۹(
بیسآ :لَلَخ )۱۰(
دزم یب راک :راگیب )۱۱(
هدومزآان و ماخ صخش :درَم ْماخ )۱۲(
یریگیهام ب]ق :تْسَش )۱۳(
دنک راردا :دزیمب )۱۴(
ولاز :هچوید ،ولاز دننام :راوهچوید )۱۵(
.دنشک بآ ولج هک یراوید ،دس :دنب )۱۶(
.تسا ندرک ناریو و ندنک ینعم هب اجنیا رد .ندرک هدنر و ندیشارت ینعم هب ندیدنَر زا رما لعف :دنَرِب )۱۷(
روک ،انیبان :ریرض )۱۸(
مادنا تشرد ،هبرف و قاچ :ُرتَ¡ )۱۹(
ناوخ هحون :رگهحون )۲۰(
.توص ساکعنا ،دوش هدینش نامه زاب و دچیپ دبنگ و هوک رد هک یزاوآ :ادَص )۲۱(
یراگ ،هباّرا :نودرگ )۲۲(
یراز ،هلان :نینح )۲۳(
نآرق ،ادخ باتک :فَحصُم )۲۴(


