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۱۱۴۱ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،یولوم

رای ندید تسشک نمشد هچ دادماب ز
راگن یور زیزع رمع ز تسیتراشب

ینیب ار رای یور و یهجرب باوخ ز
رادیب تلود و لابقا و تداعس یهز

رُکش دیوگب ومه و راک دیاشگ ومه
راخ هنیرقیب تسُر یلگ هک دَوُب نانچ

زیخرب تدیوگ و رای دهن وت رب تسد وچ
*)١(راَهَْنVْا اَهِْتحَت وِ تاَّنج و تمایق یهز

هدید همه دش هک نارمِع ِیسوم هب وگب
رادید مد زا دزیخ (٢)یِِنرَا هرعن هک

تسجیم شندید و دیدیم )٣(هطَلْغَم یارب
رادم باتفآ و یلجت ماقم یهز

میدروخ وا لضف )۴(ِنویفَا وچ دادماب ز
)۵(راک ز میدمآرب و لقع ز میدش نورب

سرپم لاح ز ارم و ارم لاح وت نیبب
رایسب وگم ،ورب یراد کدنا لقع وچ

)۶(تVوقعَم هروک ز ار نونج یوگم ورب
راب کی یاهتشگ هناوید هک غیرد دص هک

سرپم قاط و تفج ز تلود بش نیا رد ارم
رانک ِتفج رای و تسغامد ِتفج هداب هک

یدرگیم دنچ هک ازیزع سرپم ارم
راگرپ شدرگ ز دسرپن هطقن چیه هک

یرای هر رد زیگنیم درگ و رابغ
)۷(رابغ دیروآرب ایرد ز نسح هب وا هک
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)۷(رابغ دیروآرب ایرد ز نسح هب وا هک

یفوص یا دوخ رس وناز رس رب وت هنم
رایسب یور ورف رگ ،یربن یپ وت نیا زک

خیب و نب زا دماینرب دُحُا هوک چیه وچ
؟راسهک هگرمک رد یاهدز رد تسد هچ

میسیلیم رقف یاهلسع هک نامز نآ رد
رVاس هپس دوشیم یسگم ام مشچ هب

)۹(اهب لعن و )۸(جاَرخ زا مهد تسنمیا هچ
رارشزیت قشع ز )۱۰(شتآ رد تسام لعن وچ

 ۲۵ هيآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

ُ…راَهَْنْ�ا اَهِْتحَتْ نِم ِيْرجَتٍ تا�َنجْ ُمهَل �نَأ …

…تسا یراج اهرهن نآ ]ِناتخرد[ ِریز زا هک تسا نانآ هژیو ییاه تشهب …

۳۰۹۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اهرارکت یب و گناب یب دوریم
اهرازُلگ ات راهنVَا اَهتحَت

ماقم نآ امنب وت ار ناج ادخ یا
م�ک دیوریم فرحیب ورد هک

مدق رس زا کاپ ناج دزاس هک ات
مدع یاهنپرود ٔهصرع یوس

اضف اب و داشگ اب سب یاهصرع
اون وز دبای تسه و لایخ نیو

۳۷۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

میتسب نمیا یداو رد هک دهع نآ وت اب
میرب تاقیم هب یوگ ینرا یسوم وچمه

۶۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

منت ردنا تسا رتنوزفا نآ زا کشر
منک ناهنپ مه هک مهاوخ شدوخ زک

نم گنهآ نارگ کشر شتآ ز
نم گنج رد دوخ شوگ و مشچ ود اب

لد و ناج یا تتس یکشر نینچ نوچ
لهب ار �فگ و دنب رب ناهد سپ

۱۴۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم ،یولوم

م]سلا هیلع یسیع زا اه ناوختسا ندرک هدنز م]سلا هیلع یسیع هارمه ندرک سامتلا - ۴ شخب

قیفر هلبا یکی یسیع اب تشگ
قیمع ٔهرفح رد دید اه ناوختسا

 )۱۱(یَنس مان نآ ،هارمه یا :تفگ

ینکیم هدنز وت هدرم نادب هک

منک ناسحا ات زومآ ارم رم
منک ناج اب نادب ار اه ناوختسا

تسین وت راک نآ هک نک شماخ :تفگ
Vتسین وت راتفگ و )۱۲(سافنَا قی

رتکاپ ناراب ز دهاوخ سَفَن ناک
 )۱۳(رتکاّرَد شور رد هتشرف زو

دش کاپ مد ات تسیاب اهرمع
دش ک�فا نزخم نیما ات

تسار تسد رد اصع نیا یتفرگ دوخ
؟تساجک زا یسوم ناتسد ار تسد

ناوخرارسَا متسین نم رگا :تفگ
ناوختسا رب ار مان ناوخ رب وت مه

؟تسیچ رارسَا نیا بر ای :یسیع تفگ
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؟تسیچ رارسَا نیا بر ای :یسیع تفگ
؟تسیچ )۱۴(راگیب نیرد هلبا نیا لیم

؟ار رامیب نیا تسین دوخ مغ نوچ
؟ار رادرم نیا تسین ناج مغ نوچ

وا تس هدرک اهر ار دوخ ٔهدرم
 )۱۵(وفَر دیوج ار هناگیب ٔهدرم

تسوجرابْدِا ، )۱۶(رگرابْدِا :قح تفگ
تسوا تشِک یازج هدییور راخ

ناهج رد دراک راخ مخت هکنآ
ناتسلگ رد وجم ار وا ناه و ناه

دوش یراخ فک هب ،دریگ یلُگ رگ
دوش یرام ،دور یرای یوس رو

 )۱۸(یقَش نآ تسرام و رهز )۱۷(یایمیک
 )۱۹(یِق�تُم یایمیک ف�خ رب

۲۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم ،یولوم

ار هزیتسا زا یسوم نارحاس
اصع وا یاصع نوچ هتفرگرب

فرژ تسیقرف اصع نآ ات اصع نیز
)۲۰(فرَگِش یهار لمع نآ ات لمع نیز

)۲۱(افَق رد ار لمع نیا َ�ا َُةنَعل

افو رد ار لمع نآ َ�ا َُةمَحر

)۲۳(عبط هنیزوب )۲۲(یرِم ردنا نارفاک

عبط ،هنیس نورد دمآ یتفآ

مه هنیزوب ،دنکیم مدرم هچره
مد هب مد دنیب درم زک دنک نآ

وا وچ مدرک نم هک هدرب نامگ وا



Page 5 of 7

634_Qazal & Mathnavi 11/23/16 3:08 PM

وا وچ مدرک نم هک هدرب نامگ وا
؟ورهزیتسا نآ دناد یک ار قرف

زیتس رهب وا ،و رما زا دنک نیا
زیر کاخ نایورهزیتسا رس رب

۱۶۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم ،یولوم

)۲۴(نیعل نوعرف دهع رد نارحاس

نیک هب یسوم اب دندرک یرِم نوچ

دنتشاد م�دقم ار یسوم کیل
دنتشاد )۲۵(م�رَکُم ار وا ،نارحاس

تسوت نآ ،نامرف هک شدنتفگ هکناز
تسخن نکف وت اصع نآ ،لوا یهاوخ

نارحاس یا امش لوا ین :تفگ
نایم رد ار اهرکم نآ دینکفا

دیرخ ار ناشنید ،میظعت ردق نیا
دیرب ناشاهاپ و تسد نآ یرِم زک

دنتخانشب وا قح نوچ ،نارحاس
دنتخاب رد ،نآ مرج رد اپ و تسد

ل�ح ار لماک ،تسهتکن و همقل
لV شابیم روخم ،لماک یاهن وت

وت سنج ین ،نابز وا ،یشوگ وت نوچ
)۲۶(اوُِتصْنَا :دومرفب قح ار اهشوگ

)۲۷(شونریش دیازب نوچ لوا کدوک

شوگ هلمج ،دشاب شوماخ یتدم

�خود بل شدیابیم یتدم
�خومآ نخس وا ات ،نخس زا

دنکیم )۲۸(یتیت و شوگ دشابن رو
دنکیم یتیگ ِگنُگ ار �شیوخ
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دنکیم )۲۸(یتیت و شوگ دشابن رو
دنکیم یتیگ ِگنُگ ار �شیوخ

شوگ زاغآ دوبن شِک ،یلصا �رَک
V؟شوج ،قطن رد دنک یک ،دشاب ل

ار قطن دیاب )۲۹(عَمس لوا هکناز
آ ردنا عمَس هر زا قطنم یوس

۲۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ادن ام لعف و تسهوک ناهج نیا
ادص ار اهادن دیآ ام یوس

تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم ،یولوم ۴۷۸۲ 

یرد یبوک نوچ هک ربماغیپ تفگ
یرس دیآ نورب رد نآ ز تبقاع

یسک یوک رس رب ینیشن نوچ
یسک یور مه وت ینیب تبقاع

کاخ زور ره ینَکیم یهاچ ز نوچ
کاپ بآ رد یسر ردنا تبقاع

یورگن وت رگا ،نیا دنناد هلمج
یوردب یزور ،شیراکیم هچ ره

تسَجَن شتآ یدز نهآ رب گنس
تسا ردان دشابب رو ،دشابن نیا

تاجن و تخب شتسین یزور هکنآ
)۳۰(تارِدان رد رگم ،شلقع درگنن

تشادن رب و درک تشِک سک ن�ف ناک
تشادن رهوگ فدص ،و درب فدص نآ و

نآ ريز رد اهرهن و اه تشهب :راَهَْنVْا اَهِْتحَت وِ تاَّنج )۱(
.هدب ناشن نم هب ار تدوخ :یِنِرَا )۲(
.دزادنیب هابتشا و طلغ هب ار یسک هک ینخس :هطَلْغَم )۳(
کایرت :نویفَا )۴(
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.دزادنیب هابتشا و طلغ هب ار یسک هک ینخس :هطَلْغَم )۳(
کایرت :نویفَا )۴(
ندش شوهیب و تسس ،نداتفا راک زا :راک ز میدمآرب )۵(
 تسین سک ره دح رد نآ کرد هک هدیچیپ و یلقع لياسم و روما :تVوقعَم )۶(
دناکشخ ار ایرد :رابغ دیروآرب ایرد ز )۷(
تایلام :جاَرخ )۸(
هتفرگ یم نآ بحاص زا یعضوم زا روبع ماگنه هب هاشداپ هک یلام :اهب لعن )۹(
ندوب برطضم ،ندوب بات یب :ندوب شتآ رد لعن )۱۰(
تسا مظعا مسا نامه ،ینَس مان ،یلاع ،عیفر و دنلب :ینَس )۱۱(
اه سفن ،اه مد ،سفن عمج :سافنَا )۱۲(
دبایرد دنک بلط و دهاوخب ار هچ ره هک یسک ،هدنبایردکین ،هدنبایرد :کاّرَد )۱۳(
دزم یب راک :راگیب )۱۴(
دننک یم ظفلت وفُر یسراف رد .دوشن هدید یگداس هب نآ �خود یاج هکیروط هب شرف ای هماج یگراپ �خود :وفَر )۱۵(
یزورهریت ،یتخبهریت ،یگتشگرب تخب :رابْدِا )۱۶(
درک رز هب لیدبت ار سم ِدننام تسَپ زلف ره ناوتیم نآ ۀلیسوهب هک یضرف یاهدام ،امدق رواب رد ،ریسکا :ایمیک )۱۷(
تخبدب ینعم هب ّیقش فّفخم :یقَش )۱۸(
اسراپ ،راگزیهرپ ،اوقتاب :یِق�تُم )۱۹(
بیجع ،گرزب :فرَگِش )۲۰(
تشپ :افَق )۲۱(
ءاِرم هملک ففخم ،نداد ناشن دوخ و لادج :یرِم )۲۲(
.دنک یم دیلقت ار یمدآ لامعا هنیزوب هک اریز ،هنیزوب دننام :عبط هنیزوب )۲۳(
هدش تنعل :نیعل )۲۴(
هدش هتشاد بوسحم گرزب ،هدش هتشاد مرتحم :م�رَکُم )۲۵(
دیشاب شوماخ :اوُِتصْنَا )۲۶(
راوخریش ،ریش هدنشون :شونریش )۲۷(
هناکدوک نابز ،دنناوخ نادب ار ناغرم هک یا هملک :یتیت )۲۸(
ندینش :عمَس )۲۹(
دیعب تVامتحا و ردان روما :تارِدان )۳۰(


