
Page 1 of 10

633_Qazal & Mathnavi 11/17/16 11:04 AM

۲۷۲۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاحیسم تُب نآ زا شیدنم
ییادوس و )۱(میَقس دوشن لد ات

ریگ تمFس هر و )۲(نک لَْوح<
ییابیز و لامج نآ زا شیدنم

!؟لْوَح< ینک ات هک اجک ز تصرف
ییابیکش یمد وزا تسین نوچ

!؟ایرد زا )۳(دبیکش اجک ز یهام
!؟)۴(ییاخرکش زا حور یطوط ای

نامیا و )۵(شZوَشُم دوشن نید نوچ
)۶(ییاپیلَچ شZَوشُم فلز ناز

شیور شتآ رد لد هدش )۷(رگخَا
)۹(ییامیپ داب )۸(لوقُع هتفرگب

؟هناگیب تسارچ ناهج ود اب لد
)۱۰(ییاجیب تافص دمرب اج زک

ملاع نیا راز هّرت و وت نت یا
)۱۱(ییاخیم ژاژ هک یدرک وخ نوچ

نکیم )۱۲(یگطاشَم ورب لقع یا
ییارآ ملاع هک نیدب زانیم

بتکم نیا رد یملعم هتفرگب
)۱۴(ییازفا راک هچ رگا )۱۳(یصَفح اب

)۱۵(رامیتوب وچمه رحب بل رب یا

یی<ایب یبل ات ،هن روتسد

زیخرب ایقاس ،تفر همه اهنیا
ییاّقس یامن )۱۶(ن<د هنشت اب
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ییاّقس یامن )۱۶(ن<د هنشت اب

!؟یزورفا غارچ دنک هچ قرشم
؟یی<وم و یهش دنک هچ ناطلس

نودرگ هرهچ وچ دوش )۱۷(لوُقْصَم
ییادْزِب وت ار هایس دود نوچ

ار ییازف ناج بارش وت هد رد
)۱۸(ییابهَص هداب تخومآ یو زک

یو زک ،یترشع و تسیشیع اتکی
ییاتکی تفرگ فراع ناج

تسد نیا دهد ار هک ره وت تسد زا
یّی<ا تسدش < )۱۹(هَبَقع یب

ار )۲۰(یحارُص نآ هک یمد داش یا
ییامنب شیوخ تسم هب رود زا

مکاخ رب تفاتب یم رهوگ نوچ
)۲۱(ییانیم دومن نم نت کاخ

دشوجیم قشع تافص یایرد
ییامرفب را میوگب ود یزمر

هتسبرب و )۲۳(ریتَس )۲۲(مَلِهِب ،ین رو
ییاهنت هب نم رای و مناد نم

ار )۲۴(ارْمَح رایب ،متشذگب نیز
ییارفص رازه نکش ارفص

یزور هصغ ز دهر زور ات
)۲۶(یی<< ز دهر )۲۵(بش یودنه نیو

تسهتسبورف ترد رگم لاح رد
ییآیم لاق راکیپ ردناک

۲۹۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح
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۲۹۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسا نادخنز هچ رد ار وت هک یتوFح
قیمع رکف رازه دص دسرن نآ هنک هب

۳۹۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

(۲۷)ناهُدَنا رد سفق غرم نانچ هن

ناگبرُگ هقلح هب شدرِگ رب درِگ

)۲۹(نَزَح و )۲۸(فوخ نیرد ار وا دوب یک

؟ندش نوریب سفق زا یوزرآ

صَفَح شوخان نیزک دهاوخیمه وا
سفق نیا درگ هب دشاب سفق دص

۲۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۳۰(غFَب دراد شیروک ،�سج نیع

یاهدرب ینامگ ینیبیمن رو
یاهدرپ ردنا وت و تس حابص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ یروک
شاب لضف راظتنا رد و شماخ

؟وک زور :�فگ زور نایم رد
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۳۱(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تلع ناشن �سج ناشن نیو

وت ناج رب ات ریذپب )۳۲(اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ )۳۳(سکُن یهاوخن رگ
)۳۴(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۲۲۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسار ز یب درآ تمیق یغورد یک
تساخ تسار زا غورد ره ملاع ود رد

غورف و یجاور وا دید ار تسار
غورد وا درک ناور ،نآ دیما رب

۶۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یُدب یک )۳۵(مZَرکُم مدآینب سپ
؟یدش مَرحَم کرتشم ّسح هب یک

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

ربص یوراد ار هدید یاههدرپ
ردص حرش دزاسب مه دزوسب مه

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

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

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

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

تفرگ )۳۷(هسات ار وت ،یتسب نوچ مشچ
؟تفکش یک نزور رون زا مشچ رون

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

رادیاپ رون ود نآ قارِف سپ
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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<

یسب متسج ىم شیوخ ناج شقن
یسک زا مشقن دومننیم چیه

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

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

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

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

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

دشکیم رد یتسین )۳۸(ٔهمرُس هکناز
دشچیم ناطیش ریوصت زا هداب

)۳۹(لFجلاوذ زا دید همرُس نوچ نم مشچ

لایخ ٔهناخ هن تسا یتسه ٔهناخ

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

۱۱۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هنع Zا یضر رمع دهع رد ار لایخ ،صخش نآ Qشادنپ لNه

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
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

دش )۴۱(گنسمه ناتساران اب هک ره
دش )۴۲(گْنَد شلقع ،و داتفا یمک رد

شاب *راّفُکْلایََلعُ ءاِّدَشا ور
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شاب *راّفُکْلایََلعُ ءاِّدَشا ور
شاپ )۴۳(رایغَا ِیرادلد رب کاخ

 رب و شاب تبFص اب و تخس ،نارفاک هب تبسن ورب
شاپب کاخ داهن دب نامرحمان یتسود و قشع رس

شاب ریشمش نوچ رایغَا رس رب
شاب ریش ،یزابهابور نکم نیه

)۴۴(دنَلُْکسَن نارای وت زا تریغ ز ات

دنَلُگ نیا �ودع ،ناراخ نآ هکناز

دنپس نوچ ناگرگ هب نز ردنا شتآ
دنفسوی �ودع ،ناگرگ نآ هکناز

نیه سیلبا تدیوگ اباب ناج
نیعل وید تَدَبیرْفِب مد هب ات

درک تاباب اب )۴۵(سیبْلَت نینچ نیا
درک تام ،خرهیس نیا ار یمدآ

)۴۷(بارُغ نیا تسا )۴۶(تسُچ جنرطش رس رب

باوخمین مشچ هب یزاب نیبم وت

یسب دناد )۴۸(اهدنبنیزرف هکناز
یسخ نوچ تیولگ رد دریگب هک

اه لاس ،وا )۴۹(سَخ دنام ولگ رد
اه لام و هاج رهِم ؟سَخ نآ تسیچ

تابثیب یا تسه وچ دشاب سَخ ،لام
تایح بآ عنام تیولگ رد

ینف رپ یّوُدَع تلام درب رگ
ینزهر دشاب هدرب ار ینزهر

۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار هنوردنا نامیلس سپ
درس درک شدوب هک توهش نآ رب لد

دش تسار مد نامه شجات نآ زا دعب
دش تساوخیم ار جات هک نانچنآ

دصق هب وا درک یمه ژک شنآ زا دعب
دصق هب وجکرات تشگیم وا جات

شوایس هب بایسارفا همان ،شوایس ناتساد ،همانهاش

نارگ ماتِس رس رب پسا یکی
 نارَواش ٔهگَنز نامد دمایب

دیسر شوایس تخت کیدزن وچ
 دید و دینشب و دیسرپ چنآ تفگب

تشگ داش ناز یور کی هب شوایس
 تشگ دایرف و درد زا رپ رگید هب

درک تسیاب تسود یمه نمشد هک
 درس داب دمدرب اجک شتآ ز

ینمشد زجب دیاین نمشد ز
 ینک یکین دنچ ره ماجرف هب

۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق *

…ُْمهَْنَيبُ ءاَمَحُرِ راZُفكْلا ىََلعُ ءاZِدَشأُ هَعَمَ نِيذZلاَوۚ ِ �Zاُ لُوَسرٌ دZمَحُم

.دنا نابرهم و قیفش دوخ اب و ریگتخس نارفاک رب ،دنا یو اب هک نانآ و .تسادخ هداتسرف دمحم

۱۳۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رگید ریگرام زا ار یرام ،ریگرام ندیدزد 

درب رام یریگرام زا یکدزد
درمشیم تمینغ ار نآ یهلبا ز
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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
شتخادرپ نم رام ناج زا :تفگ

وا زا مناج یتساوخیم اعد رد
وا زا مناتسب رام ،مبایب شک

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

کFه و تسا نایز ناک اهاعد سب
کاپ نادزی دونشنیم مَرَک زو

رامیب ،ضیرم ،تسردان :میقَس )۱(
.دور یم راک هب ادخ هب ندش لصو و ناطیش ندنار یارب هک ؛روضح یرایشه هب یمسج یرایشه لیدبت ).ادخ یورین زا ریغ ییورین تسین( ).Cاِب 4ّاَ ة<وُق 4 َو َلْوَح 4( :ندرک لْوَح4 )۲(
دنک ربص :دبیکش )۳(
ینابز نیریش ،ندروخ رکش :ییاخرکش )۴(
هتفشآ ،ناشیرپ :ش<وَشُم )۵(
بیلص هیبش ،ات ود ،دعجم :ییاپیَلچ )۶(
هقرج ،شتآ ۀرارش :رگخَا )۷(
اهشناد ،اهدرخ ،لَقع عمج :لوقُع )۸(
ندرک هدوهیب راک :ییامیپ داب )۹(
تسا ناکم یوس نآ هک یدوجوم هبترم :ییاجیب )۱۰(
ییوگهدوهیب :نديیاخ ژاژ )۱۱(
یرگشیارآ :یگطاشَم )۱۲(
 تسا یرجه موس هدس خیاشم زا یروباشین صفحوبا دارم ًارهاظ ،نیمرچ لیبنز :صَفح )۱۳(
ندوبن رثؤم ،) ندرک راک دایز هن ( ،ندرک دایز تهج یب ار راک ،راک ندرک دایز ،تمحازم :ییازفا راک )۱۴(
.تسا هیرگ قه قه هیبش هدنرپ نیا یادص ،دنیوگ کروخ مغ هک یق�تاب یاهدنرپ :رامیتوب )۱۵(
قاتشم تخس :لد هنشت )۱۶(
هدشهداد �ج ،هدزلقیص :لوُقْصَم )۱۷(
�شاد بارش تیصاخ ،ندوب بارش :ییابهَص )۱۸(
یناتسهوک تخس هار ،هندرگ :هبَقَع )۱۹(
دندیشونیم بارش نآ رد هک گنت ناهد و رادمکش یرولب ای یاهشیش فرظ ،بارش فرظ :یحارُص )۲۰(
ندوب هشیش :ییانیم )۲۱(
مهد هزاجا ،مراذگب ،نداد هزاجا ،�شاذگ ینعم هب ندیله ردصم زا :مَلِهِب )۲۲(
نمادکاپ ،فیفع ،هدیشوپ ،روتسم :ریتَس )۲۳(
خرس هداب :اْرمَح )۲۴(
تسا هدمآ زین هایس ینعم هب ودنه اریز تسا هایس ودنه دننام هک یبش ،هایس بش :بش یودنه )۲۵(
ندوب هـلل ،یگیاد :یی44 )۲۶(
یگدرسفا و مغ ،هودنا :ناهُدَنا )۲۷(
سرت :فوخ  )۲۸(
هودنا :نَزَح )۲۹(
لماک تل4د ،ندیناسر :غ�َب  )۳۰(
هدننک بذج رایسب ،هدنشِک رایسب :ِبوذَج )۳۱(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۳۲(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۳۳(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل  )۳۴(
دنمجرا و یمارگ :م<َرکُم )۳۵(
�فرگ مارآ ،ندرک ربص :�فیکش )۳۶(
�فرگ لد :�فرگ هسات .مغ ،هودنا :هسات )۳۷(
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�فرگ مارآ ،ندرک ربص :�فیکش )۳۶(
�فرگ لد :�فرگ هسات .مغ ،هودنا :هسات )۳۷(
.دننادیم دیفم ییانیب و مشچ یارب ار نآ هک قارب و هایس یگنس :همرُس )۳۸(
ل�ج و هوکش هدنراد ،ادخ :ل�جلاوذ )۳۹(
.تسا تمیق دقاف هک ،تسا گنس ینعم هبً اقلطم اجنیا رد .یتمیق گنس یعون :مشَی )۴۰(
تبحاصم اجنیا رد ،یگبترم مه ،ییاتمه ،نزو مه :گنسمه  )۴۱(
شوهیب ،قمحا :گْنَد )۴۲(
نامرحمان ،نارگید ،ناگناگیب ،ریغ عمج :رایغَا )۴۳(
ندیرب ،ندرک هراپ :ندیلُکِس )۴۴(
شیوخ رکم ندرک ناهنپ ،تقیقح ندرک ناهنپ ،�خاس گنرین :سیبْلَت )۴۵(
ک4اچ ،کباچ :تسُچ )۴۶(
غاز ،هایس ه�ک :بارُغ )۴۷(
دنیوگ یم مه ریزو نآ هب هزورما هک جنرطش رد یا هرهم :نیزرف )۴۸(
کاشاخ و راخ :سَخ )۴۹(


