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۱۷۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(مراّمَخ رامخ ردنا هک هداب رایب
مراتفرگ نینچ ناز ،ارم تفرگ ادخ

تسا دیشروخ ِکشر هک یبارش ماج رایب
مرازیب قشع ریغ زا هک قشع ناج هب

تسا فیح شمناوخب ناج رگا هکنآ رایب
مراد رس یاهدرد ناج ز هک ببس نادب

شمان ناهد نیا رد دجنگن هکنآ رایب
مراتفگ )٢(یاههّقَش وا زا دفاکش یم هک

نادان و ملوگ ،تسین وا وچ هکنآ رایب
)۴(مراَّرط و )٣(نازُبرُگ ِکلم میو اب وچ

یلاخ دوش مرس رگ یمد هکنآ رایب
)۵(مراّفُک ز اییوگ ،موش هریت و هایس

رایم و رایب نیا زا دناهر هکنآ رایب
مرآ اجک زک )۶(عفد وگم و دوز رایب

ار اهنامسآ فقس ناهر زاب و رایب
مرایسب ناغف و دود ز زارد بش

مکاخ زا مه نم ِگرم ِسپ هکنآ رایب
مراّجن لاثم درآرد تفگ و رکش هب

)۷(حدق لاثم مَیِم نیما هک یم رایب
مراپسب کاپ ،تفر ممکش رد هچ ره هک

مموق یکشاک گرمِ سپ تفگ راجن
مرارسا قوذ ز یدندب هدید هداشگ

یدندرکن رظن منوخ هب و ناوختسا هب
مراوخ نت هب رگا ،مزیزع هاش حور هب
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مراوخ نت هب رگا ،مزیزع هاش حور هب

راّجن ِنم ماهدیشارت هک نابدرن هچ
مراتفر دیسر نودرگ متفه ماب هب

ریز هب دنامب مرخ ،نم مدش راو حیسم
مراورخ ِشوگ هب ین و مرخ مغ رد هن

یلگ و بآ وت نیبم مدآ ز )۸(راو سیلب
مرازلُگ رازه دص لِگ سپ رد هک نیبب

یزیربت سمش )۹(محل نیا زا درک عولط
مرآ نورب )۱۰(لَحَو نیز رس و مباتفآ هک

رابرگید میور رد لَحَو وچ ،وشم طلغ
مراع رد شوپ یور نیز و مرارقرب هک

ناروک یروک هب میآرد حوبص ره هب
مراذگن بورغ و عولط ،روک یارب

۲۸۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییام نآ زا صاخ وت هک ییادگ ره هب رگنم
ییاهب نارگ سب وت هک نازرا شیوخ شورفم

اپ رب هدنک وچ وت نت هتسب یاپ زاب وچ وت
ییاشگ اپ ز هرگ هک دیاب شیوخ گنچ هب وت

۶۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داب امش جنگ امش جنر نآ همه نیا اب
دییامش هدرپ امش جنگ رب هک سوسفا

۲۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ادشک نیرق یوس ار نیرق هک نآ رایب
ادشک نیمز بناج کلف ز ار هتشرف

۱۱۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نورب دمآ یتروصیب زا تروص
نوعِجار ِهیَلاِ اّنا هک دش زاب

تسا )۱۱(یتَعجَر و گرم هظحل ره ار وت سپ
تسا یتعاس ایند :دومرف یفطصم

اوه رد وه زا تسا یریت ام رکف
ادخ ات دیآ ؟دیاپ یک اوه رد

ام و ایند دوشیم ون ،سفن ره
اقب ردنا ،ندش ون زا ربخیب

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۳(نوگبآ )۱۲(ِقاوَر نیز ینامز ره دیآ گناب

نوُعِسوُم اّنِا َو اَهَاْنَیَنب اّنِا ِتیآ

؟مد هب مد رهاظ شوگیب ار گناب نیا دونْش هک
نوُحِیا�سلا َنوُدِماَحْلا َنوُدِباَعْلا َنُوِبیات

دیور رب ،ْجِراعَ�ا یِذ زا دینک لصاح نابدرن
نوُعَمَْجا ِکی�َ�ا َو ِهْیَلِا ُحو�رلا ُجُرْعَت

۱۸ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

.ٌمِيَلأ ٌباَذَع ا�نِم ْمُك�ن�سََميَلَو ْمُك�نَمُجَْرنَل اوَُهْتَنت ْمَل ْنِئَلۖ  ْمُكِب اَنْر�َيطَت ا�ِنإ اوُلاَق

 یم راسگنس ار امشً اعطق ،دیتسیان زاب ]دوخ توعد زا[ رگا ،میا هتفرگ دب لاف و یموش هب ار امش ام انامه :دنتفگ
.دیسر دهاوخ امش هب یکاندرد هجنکش ام یوس زا و ،مینک

۲۸۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مگ و دنتشگ رک یحو رطع ز نوچ
ْ مُِکب اَنْر�یََطت هک ناشناغف دُب

فرحنم و هارمگ یهلا شخبناج هحیار و یحو زیو�د یوب زا نازيتس قح هك ور نآ زا  
.مینز یم دب لاف امش هب ام :هک دنتشادرب دایرف ،دندش
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.مینز یم دب لاف امش هب ام :هک دنتشادرب دایرف ،دندش

لاقم نیا ار ام تس یرامیب و جنر
لاف هب ار ام ناتظْعَو وکین تسین

راکشآ )۱۴(یحْصُن دیزاغایب رگ
راسگنس ار امش مد نآ مینک ام

میاهتشگ هبرف ،)۱۶(ْوهَل و )۱۵(وْغَل هب ام
میاهتشِرْسَن ار شیوخ تحیصن رد

)۱۷(غ� و ف� و غورد امِ تُوق تسه

)۱۸(غ�َب نیز ار ام تسهدعم شروش

دینکیم نوزفا و وتدص ار جنر
دینکیم )۱۹(نویفَا هب وراد ار لقع

۱۴۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مگ هار یموق هتفگ ار ایبنا
ْ مُکِب اَنْر�یَطَت ا�نِا هَفَس زا

میناد یم موش ار امش ام :دنتفگ ناربمایپ هب تهافس و ینادان یور زا هارمگ مدرم

۱۹ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

َنوُفِرْسُم ٌمْوَق ْمُتْنَأ ْلَب ۚ ْمُتْر�كُذ ْنِئَأ ۚ ْمُكَعَم ْمُكُرِئاَط اوُلاَق

رگا ایآ ]!اتفگش ،تسا هانگ و نایغط و رفک هجیتن یموش نیا و[ تسامش دوخ زا )امش دب لاف( امش یموش :دنتفگ  
امش هکلب ]!!زگره ،هن ؟دیراذگ یم ناگدهد دنپ دب لاف و یموش باسح هب ار شخب تداعس رکذت نآ[ دنهد ناتدنپ  

دیتسه راک طارفا یمدرم .

۲۹۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دب و تشز لاف دنتفگ ایبنا
ددم دراد ناتناج نایم زا

۲۹۶۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یونشن ار )۲۰(ناحصان حْصُن هک یا
یوریم اج ره تسوت اب دب لاف
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یوریم اج ره تسوت اب دب لاف

۲۰ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

َِ�َلْسُرْ�ا اُوعِب�تاِ ْمَوق اَيَ لاَقٰ ىَعْسَي ٌلُجَرِ ةَنِيَدْ�ا ىَصَْقأْ نِمَ ءاَجَو  

زا !نم موق یا :تفگ ،دمآ ناباتش )راجن بیبح مانب( یدرم رهش هطقن نیرترود زا و  
.دینک یوریپ ]ادخ[ ناگداتسرف نیا

۲۱ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

َنوُدَتْهُم ْمُهَو اًرْجَأ ْمُكُلَأْسَي َ� ْنَم اوُعِب�تا

دنا هتفای هار نانآ و دنهاوخ یمن امش زا یشاداپ هک دینک یوریپ یناسک زا

۲۶ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

)۲۶( َنوُمَلْعَي يِمْوَق َتْيَل اَي َلاَق ۖ َة�نَجْلا ِلُخْدا َليِق

هتفگ وا هب و ،دش دیهش ناکرشم نآ تسد هب ماجنارس  
دنتسنادیم زین نم موق شاک یا :تفگ .یآرد تشهب هب :دش

 ۲۷ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

)٢٧(َ ِ�مَْركُْ�اَ نِم يَِنَلعَجَو ي�َبر يِلَ َرَفغ اَمِب

.تسا هداد رارق نایمارگ زا ارم و تسا هدیزرمآ ببس هچ هب ارم مراگدرورپ هک

۲۰۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اههویم نیو اون یب اه ناوراک
؟ادخ یا تسرحِس هچ ،دزیریم هتخپ

قلخ دندیچ یمه هدیسوپ بیس
قلحکشخ امغی هب هداتفا مهرد

)۲۱(نوصُغ نآ هفوکش و گرب ره هتفگ

نوُمَلْعَی یمْوَق َتْیَل ای مد هب مد

مد هب مد ،فسات یور زا اه هخاش نآ هفوکش و گرب ره  
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مد هب مد ،فسات یور زا اه هخاش نآ هفوکش و گرب ره  
دنتسناد یم نم موق شاک یا :تفگ یم

تخرد ره یوس ز دمآیم گناب
تخبروش قلخ ،دییآ ام یوس

رجش رب تریغ ز دمآیم گناب
*ْ َرَزو � ��َک میتسب ناشمشچ

نانیا نامشچ ام :هک دیسر یم ادن ءایلوا نآ هب قح تریغ زا  
تسین یهاگهانپ نانیا یارب هک ًاّقح ،میا هتسب ورف ار

دیور وس نیک ناشتفگیم یسک رگ
دیوش )۲۳(دِعْسَتْسُم )۲۲(راجْشَا نیزا ات

تسم نیکسم نیک دنتفگیم هلمج
تس هدش هناوید ¥ا ُءاضَق زا

زارد یادوس ز نیکسم نیا زغم
زایپ نوچ دساف تشگ تضایر زو

تسیچ لاح ،بر ای دنامیم بجع وا
؟تسیچ )۲۴(ل�ضِا ،و هدرپ نیا ار قلخ

۱۱ هیآ ،)۷۵(تمایق هروس ،میرک نآرق *

)١١( َرَزَو َ� ��َك

.تسین یهاگهانپ )قح هاگراب زج زیخاتس رزور رد( زگره

۲۵۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

فَرُْعا َْنا ُْتَببَْحاَفً اّیِفْخَمً اْزَنک ُْتُنک ریسفت

.موش هتخانش متشاد تسود ،مدوب ناهن یجنگ نم

نََمی نیا قیقع زک ،نَک َرب هناخ
¨خاس دیاش هناخ نارازه دص

تسین هراچ و تسا هناخ ریز جنگ



Page 7 of 12

631_Qazal & Mathnavi 11/3/16 9:42 AM

تسین هراچ و تسا هناخ ریز جنگ
تسیاَم و شیدْنَم هناخ یبارخ زا

جنگ دقن کی زا هناخ نارازه هک
جنر و فیلکتیب ،درک ترامع ناوت

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرع نیقی شریز زا جنگ

حور هکناز ،دشابن وت ِنآ کیل
)۲۵(حوتُف نآ شَتْسَنَدْرَک ناریو دزم

� ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
**ٰ ىَعَس اَم ��ِإِ ناَسِْنْ©ِلَ سَْيل

دشوک هچنآ زج تسین یمدآ یارب اریز ،درادن ًامّلسم ؟دراد یدزمتسد هدادن ماجنا یراک هک یسک ایآ

غیرد یاک ،وت نآ زا دعب ییاخ تسد
)۲۶(غیم ریز ردنا دُب یهام نینچ نیا

)۲۷(یهِب زا دنتفگ هچنآ مدرکن نم

یهت متسد ،و هناخ ،و تفر جنگ

)۲۸(یرِک و یتفرگ ترجُا ٔهناخ

)۳۰(یرِش ای )۲۹(یعیَب هب وت کلم تسین

لجا ات وا تدم ار یرِک نیا
لمع یو رد ینک تدم نیرد ات

ناکد ردنا ینکیم یزودهراپ
ناک ود نوفدم ،وت ناّکد نیا ریز

شاب دوز ،ییاِرک ناّکد نیا تسه
شارتیم ار )۳۱(شَکَت و ناتسب هشیت

یهن ناک رب ناهگان هشیت هک ات
یهر او یزودهراپ و ناکد زا

نان و بآِ دروخ ؟تسیچ یزودهراپ
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نان و بآِ دروخ ؟تسیچ یزودهراپ
نارگ )۳۲(ِقلد رب هراپ نیا ینزیم

تنت قلد نیا دّردیم نامز ره
تندروخ نیز ینزیم یو رب هراپ

رایماک هاشداپ لسن ز یا
راد گنن یزودهراپ نیز ،آ دوخ اب

ناکد رعق نیزا نَک رب یاهراپ
ناک ود وت شیپ هب رس دیآرب ات

یرِک ٔهناخ تلهم نیک نآ زا شیپ
یَرب وز هدروخن وت ،دیآ رخآ

ناکد بحاص دنک نوریب ارت سپ
ناک یور زا دَنَک رب ار ناکد نیو

ینزیم رس رب هاگ ،ترسح ز وت
ینکیم رب دوخ ماخ شیر هاگ

ناکد نیا دوب نم ِنآ اغیرد یاک
ناکم نیز مدروخن رب ،مدوب روک

داب درب ار ام ِدوب اغیرد یا
*** دابِعْلِل دش اتَْرسَح ای دبا ات

تسا لاح نیا رد و .درب دوخ اب انف داب ار ام رادن و راد هک اغیرد  
دنروخب ترسح دبا ات دیاب یصاع ناگدنب هک

۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق **

)٣٩(ٰ ىَعَس اَم ��ِإِ ناَسِْنْ©ِلَ سَْيلْ نَأَو

.تسین ]یا هرهب و بیصن چیه[ هدرک ش�ت هچنآ زج ناسنا یارب هکنیا و

٣٠ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق ***

ۚ ِدَابِعْلا ىَلَعً ةَرْسَح اَي

.َنُوئِزَْهتْسَي ِهِب اُوناَك �ِ�إ ٍلوُسَر ْنِم ْمِهيِْتأَي اَم
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.َنُوئِزَْهتْسَي ِهِب اُوناَك �ِ�إ ٍلوُسَر ْنِم ْمِهيِْتأَي اَم

 ناشتیاده یارب یربمایپ چیه هک ناگدنب نیا رب سوسفا و غیرد یا
!دندرک یم هرخسم ار وا هکنیا رگم دمآ یمن

۲۵۳۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

جنر زجع زا هن یلو یشاب وجگرم
جنگ هناخ بارخ رد ینیب هکلب

یاهشیت یریگ شیوخ تسد هب سپ
یاهشیدنایب هناخ رب ینزیم

ار هناخ ینیب جنگ باجح هک
ار هناد کی نیا نمرخ دص عنام

ار هناد نیا ینگفا شتآ رد سپ
ار هنادرم ٔهشیپ یریگ شیپ

۴۳۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَج بآ ردنا )۳۳(روُع هکنانچ نآ
تسرب ناروبنز مخز زا بآ رد ات

فاوط �اب رب روبنز دنکیم
فاعم شدنرادن ،رس درآ رب نوچ

نامز نیا روبنز ،و ّقح رکذ ،بآ
ن�ف ناو هن�ف نآ دای تسه

نک ربص و رکذ بآ رد روخب مد
نهک ساوسو و رکف زا یهر ات

افص بآ نآ عبط وت نآ زا دعب
اپ هب ات رس یگلمج یریگب دوخ

رش روبنز نآ ،بآ زک نانچنآ
)۳۴(رَذَح دریگ مه وت زا ،دزیرگیم

شاب بآ زا رود وت یهاوخ نآ زا دعب
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شاب بآ زا رود وت یهاوخ نآ زا دعب
شاتهجاوخ یبآ عبطمه رس هب هک

دناهتشذگب ناهج زک یناسک سب
دناهتشغآ تافص رد و دنا ین �

ناشهلمج تافص ،قح تافص رد
ناشنیب روخ نآ شیپ ،رتخا وچمه

)۳۵(نورَح یا ،یهاوخ لقَن نآرق ز رگ

**** نوَُرضْحُم اْنَیَدلْ ُمهٌ عیمَج :ناوخ

یهاوخ یم دهاش میرک نآرق زا صوصخ نیا رد رگا شکرس یا  
نک تو�ت ار » دنرضاح ام دزن هب نانآ همه « هیآ

نیب کین ،دوبن مودعم )۳۶(نوُرَضْحُم
نیقی یناد اه حور یاقب ات

باذع رد سب ،اقب زا بوجحم حور
باجح زا کاپ ،اقب رد لصاو حور

دارُ�َا ،ناویح سح غارچ نیز
داحتا ییوجن ات ناه تمتفگ

ن�ف یا نک لصتم ار دوخ حور
ناکلاس سدق حاورا اب دوز

)۳۸(دنتسیب را ،)۳۷(دنَرُم را تغارچ دص

دنتسین هناگی و دنا ادج سپ

ام باحصا نیا دنگنج همه ناز
ایبنا ردنا دینشن سک گنج

دوب دیشروخ ایبنا رون هکناز
دود و عمش و غارچ ام سح رون

زور هب ات دنامب کی ،دریمب کی
زورُف اب رگید ،هدرمژپ دوب کی

)۳۹(یذَغ زا ّیَح دوب یناویح ناج
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)۳۹(یذَغ زا ّیَح دوب یناویح ناج

)۴۰(یذَب و کین ره هب وا دریمب مه

دوش یَط ،و غارچ نیا دریمب رگ
؟دوش یک )۴۱(مَلْظُم ،هیاسمه ٔهناخ

تساپ هب مه نیا یب وچ هناخ نآ رون
تسادج هناخ ره سح غارچ سپ

دوب یناویح ناج لاثم نیا
دوب ینابر ناج لاثم هن

داز هام نوچ )۴۲(بش یودنه زا زاب
داتف یرون ینزور ره رس رد

)۴۳(رَمُش کی وت ار هناخ دص نآ رون

رگد نآ یب ،نیا رون دنامن هک

قفا رب نابات دیشروخ دوب ات
)۴۴(قُُنق وا رون هناخ ره رد تسه

دوش )۴۵(لِفآ ،ناج دیشروخ نوچ زاب
دوش لیاز اههناخ هلمج رون

ین ،لثم دمآ رون لاثم نیا
ینزهر ار ودع یداه ار وت رم

وختشز نآ توبکنع لاثم رب
وا دفاب رب ار هدنَگ یاههدرپ

درک رون ٔهدرپ شیوخ باعل زا
درک روک ار دوخ کاردا ٔهدید

۳۲ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق ****

َ�́ لُك ِْنإَو َنوُرَضْحُم َاْنيَدَلٌ عيِمَج ا�

ام دزن هب دنرضاح قي�خ همه
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شورفهداب ،شورفبارش :راّمَخ )۱(
هکت ،هراپ :هّقَش )۲(
راّکم و رگ هلیح دارفا ،ُزبُرگ عمج :نازُبرُگ )۳(
رببیج ،دزد :راّرَط )۴(
دننک یم ریبعت یهایس و تملظ هب Tًومعم ار رفُک :رفُک )۵(
ندروآ هناهب ،ندز سپاو :عفد )۶(
هلایپ ،رغاس :حدق )۷(
ناطیش ،سیلبا ففخم :سیلب )۸(
تشوگ :محل )۹(
لِگ :لَحَو )۱۰(
تشگزاب :تَعجَر )۱۱(
.تسا یبآ نامسآ ینعم هب نوگبآ قاور اجنیا رد .دشاب یم ترامع لخاد رد رادفقس لخدم و ورهار ،ناویا ،دراد لکش یسوق فقس هک یترامع ینعم هب قاور : قاوَر )۱۲(
بآ دننام ،يبآ :نوگبآ )۱۳(
زردنا و دنپ ،نداد دنپ :حْصُن )۱۴(
هدیاف یب ،لطاب :وْغَل )۱۵(
یمرگرس ،ندرک یزاب :وهَل )۱۶(
)۱۷( Tیگرخسم ،یخوش ،یزاب :غ
یناسرمایپ :غ|َب )۱۸(
کایرت :نویفَا )۱۹(
ناگدننک تحیصن :ناحصان )۲۰(
هخاش ینعم هب نُصغ عمج :نوصُغ )۲۱(
ناتخرد .رَجَش عمج :راجْشَا )۲۲(
هدنیوجتداعس :دِعْسَتْسُم )۲۳(
یهارمگ :ل|ضِا )۲۴(
شیاشگ ،کلاس ینطاب تلاح رد شیاشگ ،حتف عمج :حوتُف )۲۵(
ربا :غیم )۲۶(
ییوکین ،یبوخ :یهِب )۲۷(
هیارک ینعم هب ءارِک :یرِک )۲۸(
دوش یم هدافتسا �خورف ینعم هب رتشیب ،ندیرخ ،�خورف :عیَب )۲۹(
دوش یم هدافتسا ندیرخ ینعم هب رتشیب ،�خورف ،ندیرخ :'یرِش )۳۰(
قمع ،رعق ،هت :کَت )۳۱(
دننکیم نت هب ناشیورد هک عقرم و هدنژ سابل ،یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ،هقرخ :ِقلد )۳۲(
تخل ،هنهرب :روُع )۳۳(
ندرک یرود ،زیهرپ :َرَذح )۳۴(
نُُرح :عمج ،نامرفان و شکرس ناسنا اجنیا رد ،نسوت ،دنکن تعاطا راوس زا هک ییاپراهچ :نوَرح )۳۵(
ناگدش هدرک رضاح :نوُرَضْحُم )۳۶(
دنریم یم :دنَرُم )۳۷(
دنشاب نازورف ،دننامب هدنز ینعی ،دنتسیاب ففخم :دنتسیب )۳۸(
اذغ :یذَغ )۳۹(
ییوگ هدوهیب ،یشوخان ،یدب :یذَب )۴۰(
کیرات :مَلْظُم )۴۱(
تسا هدمآ زین هایس ینعم هب ودنه اریز تسا هایس ودنه دننام هک یبش ،هایس بش :بش یودنه )۴۲(
روایب باسح هب ،رامشب :رَمُش )۴۲(
یکرت تسا یظفل ،نامهیم :قُنُق )۴۴(
هدننکبورغ ،هدنورورف :لِفآ )۴۵(


