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۱۱۳۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

راگن لیم تسمغ رد نوچ یداش یوجم
راکش ،زیزع یا وت یریش هجنپ ود رد هک

وت رس رب )۲(هبFِگ دزیر )۱(رَبلد هچ رگا
)۳(راتَت کشُم یاج هب ار نآ رم وت نک لوبق

یناهنپ تس ینمشد یکی وچ وت نورد
)۴(راسگَس نآ عفد چیه دوبن افج زجب

تسا دمن رب هن ،دز بوچ یدمن رب هک یسک
رابغ ز دوش نورب نآ ات همه ضرغ یلو

ینم باجح زا وت نورد تساهرابغ
راب کی زا رابغ نآ دوشن نورب یمه

نآ کدنا کدنا ،مخز ره هب و افج ره هب
رادیب هگ و باوخ هب هگ لد هرهچ ز دور

ینیبرد باوخ هب ،یزیرگ باوخ هب رگا
رادرکوکن نآ )۵(یاهطَقَس و رای یافج

تسا بوچ تکFه رهب هن بوچ شارت
راّجن لد رد ،تسار یتحلصم یارب

تسا ریخ قح ِقیرط nرش همه ببس نیا زا
راک ِرخآ شافص دیامنب تبقاع هک

اهیدیلپ رد )۶(غاّبد هک تسوپ هب رگن
رازه ،راب رازه ار نآ دلامبیمه

ناهنپ ِتلع تسوپ زا دور نورب ات هک
رایسب و کدنا ز دنادن تسوپ هچ رگا

یراد اههراچ ،زیربت رخفم سمش ،وت
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یراد اههراچ ،زیربت رخفم سمش ،وت
رارسا رد تس یتردق ار وت هک نک باتش

۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاش ناویح ّسح یدیدب رگ
ار vا رخ و واگ یدیدب سپ

ار وت رم رگید ّسح یدوبن رگ
اوه نوریب ز ،ناویح سح زج

؟یُدب یک )۷(مxَرکُم مدآینب سپ
؟یدش مَرحَم کرتشم ّسح هب یک

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو nَربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمxرَك ْدَقَلَو
وًليِضَْفت َانْقَلَخ ْنxمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلxضَف َو ِتَابnيxطلا َنِم

اه بوکرم رب ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ سب ار مدآ نادنزرف ام 
.میداد یزور اههزیکاپ یاهاذغ زا ار ناشیا و میدرک راوس

.میدیشخب یرترب ناگدیرفآ زا یرایسب رب ار نانآ و

تنتفگ )۹(رxوَصُم ای )۸(رxوَصُم ان
تنتسَر تروص ز یب دمآ لطاب

تسوا شیپ رxوَصُم ای رxوَصُم ان
تسوپ ز دش نوریب و تسزغم همه وک

۲۷ هیآ ،)۳۰(مور هروس ،میرک نآرق 

ْ�ا ُهَلَو ... ْ�ا َُلثَ ْ�اَو ِتاَواَمxسلا يِفٰ ىَلْعَ ... ضْرَ

اه نامسآ رد اه فصو نیرترب و ...
... تسوا هژیو نیمز و

۱۱ هیآ ،)۴۲(یروش هروس ،میرک نآرق



Page 3 of 9

632_Qazal & Mathnavi 12/9/16 3:35 PM

۱۱ هیآ ،)۴۲(یروش هروس ،میرک نآرق

... ٌْءيَش ِِهْلثِمَك َسْيَل ...

... تسین دنوادخ لثم و دننام یزیچ چیه ...

)۱۱(جَرَح )۱۰('یمَْعا رب تسین ،یروک وت رگ

جَرفْلا ُحاتفِم ُْربّصلاِک ور ،هنرو

۱۷ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق

ْ�ا ىَلَع َسْيَل ... ٌجَرَحٰ ىَمْعَ

... تسین یكاب انیبان رب

یلاعت قح ترضح لامج هدهاشم زا وت رگا ،ساوح دنب ردریسا یا
هراب نیا رد و تسین یکاب روک صخش رب هک نادب ،یروک

رد نانچمه ،یراد انیب مشچ و یتسین روک رگا یلو ،درادن یفیلکت
شاب روبص هار نیا یاه تقشم رب و نک شFت کولس هار

.تسا تاجن باب دیلک ،ربص هک

ربص یوراد ار هدید یاههدرپ
ردص حرش دزاسب مه دزوسب مه

۱ هيآ ،)۹۴( حارشنا هروس ،ميرك نآرق

.َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ

؟میا هداشگن ]دوخ یوس زا یرون هب[ ار تا هنیس ایآ

کاپ و یفاص دوش نوچ ،لد ٔهنیآ
کاخ و بآ زا نورب ینیب اهشقن

ار شاقن مه و شقن ینیبب مه
ار )۱۲(شاّرف مه و ار تلود شرف

۴۸ هیآ ،)۵۱( تایراذلا هروس ،میرک نآرق
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۴۸ هیآ ،)۵۱( تایراذلا هروس ،میرک نآرق

ْ�اَو ْ�ا َمْعَِنف اَهَانْشََرف َضْرَ .َنوُدِهاَ

.میدرتسگب یا هراوهگ وکن هچ و میدرتسگب ار نیمز و

نم رای لایخ دمآ لیلخ نوچ
نکشُتب وا ینعم ،ُتب شتروص

دیدپ دش وا نوچ هک ار نادزی رکش
دیدب دوخ لایخ ،ناج شلایخ رد

تفیرفیم ار ملد تهاگرد کاخ
)۱۳(تفیکشیم تکاخ ز وک یو رب ،کاخ

وزا نیا مریذپ ،مبوخ را :متفگ
ورتشز نم رب دیدنخ دوخ هنرو

مرگنب ار دوخ هک دشاب نآ هراچ
؟مرَخ یک نم :ارم ددنخ وا هنرو

لامَجِْلل ٌبِحُم و تسا )۱۴(لیمج وا
)۱۵(؟لاز ریپ دنیزگ ون ناوج یک

ثيدح

.لامَجْلا �بِحُي ٌليمَجَ vا xناِ

.دراد ىم تسود ار ىيابيز و ،تسابيز دنوادخ انامه

نادب نیا بذج دنک ار یبوخ بوخ
ناوخب یو رب نیبیxطِلل تاّبَیط

۲۶ هیآ ،)٢۴(رون هروس ،میرک نآرق

ۚ ِتَابnيxطِلل َنُوبnيxطلاَو َ�ِبnيxطِلل ُتَابnيxطلاَوۖ  ِتَاثيِبَخِْلل َنُوثيِبَخْلاَو َ�ِثيِبَخِْلل ُتَاثيِبَخْلا
َلُوأ ٌميِرَك ٌقْزِرَوٌ ةَرِفْغَم ْمُهَلۖ  َنوُلوَُقي اxمِم َنوُءxَربُم َكِئٰ
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َلُوأ ٌميِرَك ٌقْزِرَوٌ ةَرِفْغَم ْمُهَلۖ  َنوُلوَُقي اxمِم َنوُءxَربُم َكِئٰ

نانز و ،دندیلپ نانز یارب دیلپ نادرم و دیلپ نادرم یارب دیلپ نانز
زا ناکاپ نیا ،دنا کاپ نانز یارب کاپ نادرم و کاپ نادرم یارب کاپ
کاپ و اّربم ،دنیوگ یم نانآ هرابرد ]ناگدننز تمهت[ هک ییاوران نانخس

.تسا ییوکین قزر و شزرمآ نانآ یارب ،دنتسه

درک بذج یزیچ زیچ ره ناهج رد
درس ،درس و دیشک ار یمرگ ،مرگ

دنشکیم ار نFطاب ،لطاب مسق
دنشوخرس مه نایقاب زا نایقاب

دنابذاج ار نایران رم نایران
دنابلاط ار نایرون رم نایرون

)۱۶(تفرگ هسات ار وت ،یتسب نوچ مشچ

؟تفکش یک نزور رون زا مشچ رون

دوب مشچ رون بذج وت )۱۷(ٔهسات
دوز زور رون هب ددنویپب ات

ار وت رم دریگ هسات را زاب ،مشچ
اشُگ رب ،یتسبب لد مشچ هک ناد

سانش لد مشچ ود یاضاقت نآ
سایقیب یایض دیوجیمه وک

تابثیب رون ود نآ قارف نوچ
تاهمشچ یداشگ تدروآ هسات

رادیاپ رون ود نآ قارِف سپ
راد ساپ ار نآ رم ،درآیم هسات

مرگنب نم ،ارم دناوخیم وچ وا
؟مرکیپ دب ای و مبذج قی©
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)۱۸(دنک یپ رد ار تشز یفیطل رگ

دنک یو رب وا هک دشاب )۱۹(یرُخْسَت

؟بجع یا ار دوخ یور منیبب یک
؟بش وچ ای مزور وچمه ؟مگنر هچ ات

یسب متسج ىم شیوخ ناج شقن
یسک زا مشقن دومننیم چیه

؟تسیچ رهب زا هنیآ رخآ متفگ
؟تسیک و تسیچ وک یسک ره دنادب ات

تساهتسوپ یارب )۲۰(نهآ ٔهنیآ
)۲۱(تساهب یگنس ،ناج یامیس ٔهنیآ

رای یور ©ا تسین ناج ٔهنیآ
راید نآ ز دشاب هک یرای نآ یور

وجب یلک ٔهنیآ لد یا :متفگ
وج هب دیان رب راک ،ایرد هب ور

دیسر وت یوک هب هدنب بلط نیز
دیشک )۲۲(نُبامرُخ هب ار میرم ،درد

دش هدید ار ملد نوچ وتٔ هدید
دش هدید قرغ ،هدیدان لد دش

دبا مدید ارت یلک ٔهنیآ
دوخ شقن نم ،وت مشچ ردنا مدید

متفای نم ار شیوخ رخآ :متفگ
متفای نشور هار ،شمشچ ود رد

ناه تس وت لایخ ناک :ممهو تفگ
نادب دوخ لایخ زا ار دوخ تاذ

داد زاوآ وت مشچ زا نم شقن
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داد زاوآ وت مشچ زا نم شقن
داحتا رد ینم وت ،وت منم هک

لاوز یب )۲۳(رینم مشچ نیردناک
؟لایخ دبای یک هار قیاقح زا

دوخ شقن وت ،نم ریغ مشچ ود رد
دَر و ناد یلایخ نآ ،ینیبب رگ

دشکیم رد یتسین )۲۴(ٔهمرُس هکناز
دشچیم ناطیش ریوصت زا هداب

مدع و تسلایخ ٔهناخ ناشمشچ
مرج© دنیب تسه ار اهتسین

)۲۵(لFجلاوذ زا دید همرُس نوچ نم مشچ

لایخ ٔهناخ هن تسا یتسه ٔهناخ

مشچ شیپ وت زا دشاب وم یکی ات
)۲۶(مشَی وچ دشاب یرهوگ تلایخ رد

رَهُگ زا یسانش هگنآ ار مشی
)۲۷(َربَع یُّلک یُنک دوخ لایخ زک

سانش رهوگ یا ونشب تیاکح کی
سایق زا ار نایع وت ینادب ات

۱۱۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هنع gا یضر رمع دهع رد ار لایخ ،صخش نآ `شادنپ ل^ه - ۲ شخب

رَمُع دهع رد تشگ هزور هام
رفن نآ دندیود یهوک رس رب

لاف دنریگ ار هزور لFه ات
لFه کنیا ،رَمُع یا :تفگ یکی نآ

دیدن ار هم ،نامسآ رب رَمُع نوچ
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دیدن ار هم ،نامسآ رب رَمُع نوچ
دیمد وت لایخ زا هم نیک تفگ

ار کFفا مرتانیب نم هنرو
؟ار کاپ لFه منیبیمن نوچ

لامب وربا رب و تسد نک رت :تفگ
لFه یوس رگن رب وت ناهگنآ

دیدن هم ،وربا درک رت وا هکنوچ
دیدپان دش ،هَم تسین ،هش یا :تفگ

نامک دش وربا یوم ،یرآ :تفگ
نامگ زا یریت دنکفا وت یوس

دز هار ار وا ،دش ژک ییوم هکنوچ
دز هام ِدیدِ ف© ،یوعد هب ات

دوب نودرگ ٔهدرپ نوچ ژک یوم
؟دوب نوچ دش ژک تازجا همه نوچ

ناتسار زا ار تازجا نک تسار
ناتسآ نآ ز ،ورتسار یا شکم رس

درک تسار وزارت ار وزارت مه
درک تساک وزارت ار وزارت مه

 

قوشعم ،بوبحم :رَبلد )۱(
بFِگ ،ی© و لگ :هبFِگ )۲(
.دنروآ اجنآ زا بوخ کشم هک ناتسکرت زا دشاب یتی©و نآ هک تسا راتات نامه راتت :راتَت کشُم )۳(
گس دننام :راسگَس )۴(
شون ای فگ رد اطخ و وهس ؛مانشد :طَقَس )۵(
اریپتسوپ ،تسا تاناویح تسوپ نداد تخادرپ و ندرک کاپ شاهشیپ هک یسک :غاّبد )۶(
دنمجرا و یمارگ :مxَرکُم )۷(
ریوصت و لکش نودب :رxوَصُمان )۸(
ریوصت و لکش یاراد :رxوَصُم )۹(
روک :یمعا )۱۰(
هانگ ،انگت :جرح )۱۱(
طاسب و شرف هدنرتسگ :شارف )۱۲(
فرگ مارآ ،ندرک ربص :فیکش )۱۳(
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طاسب و شرف هدنرتسگ :شارف )۱۲(
فرگ مارآ ،ندرک ربص :فیکش )۱۳(
ابیز :لیمج )۱۴(
توترف ریپ ،وم دیفس ریپ :لاز ریپ )۱۵(
فرگ لد :فرگ هسات )۱۶(
مغ ،هودنا :هسات )۱۷(
نداتفا یسک لابند ،ندرک بجعت :ندرک یپ )۱۸(
ندرک هرخسم و ازهتسا ینعم هب ر�خَسَت فّفخم :رُخسَت )۱۹(
.تسا هتفر یم راک هب هنیآ یاج هب میدق رد هک نهآ یلیقص یاه هحفص :نهآ ٔهنیآ )۲۰(
اهبنارگ :اهب یگنس )۲۱(
امرخ تخرد :نبامرخ )۲۲(
نشور ،رگنشور :رینُم )۲۳(
.دننادیم دیفم ییانیب و مشچ یارب ار نآ هک قارب و هایس یگنس :همرُس )۲۴(
لFج و هوکش هدنراد،ادخ :لFجلاوذ )۲۵(

. تسا تمیق دقاف هک ،تسا گنس ینعم هبً اقلطم اجنیا رد .یتمیق گنس یعون :مشَی )۲۶(
شذگ ،ندرک روبع :َربَع )۲۷(  


