
Page 1 of 10

653_Qazal & Mathnavi 4/5/17 12:22 PM

۱۷۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)١(میدرَْونِب مسر و مسج نیاک دشاب زور هچ
میدرگ یم هقلح هقلح ناج ِسلجم ِنایم

ناطلس ترضح هب ناج ِیم میروخیمه
میدروخ یم تسخن رغاس و بلیب هکنانچ

مییوگیمه ناج Sیقاس هب تسم و بارخ
میدروآرب اهتسد ام هک تسد رآرب

وس نیا میاهدرک لَقن ام هک لُقن رایب
میدرز خُر و راز هک )۲(رَمَحا هداب رایب

مییوت )۳(ِیZِتبِا میلست هک مZس نکب
میدرسِ مَد هدرسفا هک مرگ سرپب

دیروخ شون هک میقاس نآ دهد نامباوج
)۴(میدرماوج هم وچ یناشفرون هب ام هک

راو نامیلس وگب )۱*()۶(یل ْبَه و )۵(نُک َدک کلُم وت
میدرزاین ار روم اطع ِعنم هب ام هک

میدید یسب مغ و درد ام تقرف و رجه ز
میدرد ره یاود ام ،ام ِرب رد یآرد

ناتسب لگ و افج راخ هب هتسخ رآ لد
)۸(میدرَو ام هک ؟ار )۷(درَوام یرآ هفحت هچ

یدنام ادج دوخ )۹(ناتفج و سنوم ز رگا
میدرف ام فطل نسُح و مرک رد هک ایب

ریخ زا )۱۰(یسلفُم و یدرکن راک وت رگا
میدرک ام رازه دص وت وچ ِراک هک ایب

ناشنب ار درگ و قاتشم وچ کشا رایب
میدرگ نیا رد ات مینیبن هام یور هک
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میدرگ نیا رد ات مینیبن هام یور هک

)۱۱(ساط ردنا هرهم زادنیم فازگ ،شمخ

)۱۲(میدَرن نیا داتسوا ام هک راذگ ام هب

۳۵ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق )۱*(

ُبا�هَوْلا َْتَنأ َك�ِنإۖ  يِدْعَب ْنِم ٍدَحَِ� يَِغْبَني َ� اًكْلُم يِل ْبَهَو يِل ْرِفْغا Sبَر َلاَق

 ار یدحا نم زا سپ هک امرف اطع یتنطلس و کلم ارم و رذگ رد نم یاطخ زا تمرک و فطل هب ،اهلا راب :درک ضرع
.یضوع یب هدنشخب اهنت وت هک ،دزسن

۱۶۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 مروخ نآ ،ناشفیب :هک تیانک و حیرص میوگن ار یسک و مناشفن تخرد و منکن زاب تخرد زا یهوکٔ هویم هک دوب هدرک رذن هک یهوک دهاز نآ ٔهصق ٔهیقب - ۷۰ شخب
تخرد زا دشاب هدنکفا داب هک

)۱۴(رامِث و )۱۳(راجَشا دوب هُک نآ ردنا

رامشیب ،اجنآ یهوک )۱۵(ِدورُم سب

نم وت اب بر ای :شیورد نآ تفگ
نََمز رد منیچن نیز مدرک دهع

شتخادنا داب هک هویم نآ زا زج
)۱۶(شََعتنُم ِتخرد زا منیچن نم

افو شدوب دوخ ِرذن رب یتدم
اضق تاناحتما دمآ رد ات

دینک انثتسا :دومرف ببس نیز
دینز رب نامیپ هب دهاوخ ادخ رگ

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مهن یغاد رگد لد رب سفنره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا �لُک
)۲*(دیحَی � یدارُم ْنَع ٍءیَش �لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

تس یرپ نوچمه لد هک دمآ ثیدح رد
)۱۷()۳*(تس یرَصرَص ریسا ینابایب رد
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)۱۷()۳*(تس یرَصرَص ریسا ینابایب رد

فازگ َدنار فرط ره ار رپ ،داب
فZتخا دص اب تسار هگ ،و پچ هگ

نانچ ناد لد نیا رگید )۴*(ثیدح رد
)۱۸(ناغزاق ردنا شتآ ز ناشوج ِباک

دَُوب ییار رگد ار لد نامز ره
دَُوب ییاج زا کیل ،یو زا هن نآ

لد ِیار رب یوش نمیا ارچ سپ
؟لجخ رخآ یوش ات یدنب دهع

رَدَق و تسا مکح ریثات زا مه نیا
َرذَح یناوتن ،وّ ینیبیم هاچ

بجع نیا ناَّرپ غرم زا دوخ تسین
)۱۹(َبطَع رد دتفا و ماد دنیبن هک

)۲۰(َدتَو مه دنیب ماد هک بجع نیا

دتفیم ،دهاوخن رو ،دهاوخب رگ

شیپ ماد و زاب شوگ و زاب مشچ
شیوخ Sرَپ اب درپیم یماد یوس

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق )۲*(

ْ�اَو ِتاَواَم�سلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي �لُكۚ  ِضْرَ

.تسا یراک رد زور ره وا ،دنک یم ]تجاح[ تساوخرد وا زا تسا نیمز و اه نامسآ رد هک ره

۱۵ هیآ ،)۵۰(ق هروس هروس ،میرک نآرق )۲*(

ْ�ا ِقْلَخْلاِب َانيِيَعََفأ ٍديِدَج ٍقْلَخ ْنِم ٍْسبَل يِف ْمُه ْلَبۚ  ِل�وَ

 هکلب ]تسین نینچ ؟میوش هدنامرد و زجاع ندیرفآ هرابود زا ات[ میدش هدنامرد و زجاع نیتسخن شنیرفآ زا ام ایآ
.دندیدرت رد دیدج شنیرفآ رد زاب ]راوتسا و نشور لی�د همه نیا اب[ نانآ

.تسا )یا هزات یلجت( یراک رد هظحل ره ادخ

۲۲ هیآ ،)۱۴(ميهاربا هروس ،میرک نآرق )۲*(
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۲۲ هیآ ،)۱۴(ميهاربا هروس ،میرک نآرق )۲*(

�¥ ُناَطْي�شلا َلاَقَو ْ�اَ يِضُق اَ  َْنأ �ِ�إ ٍناَطْلُس ْنِم ْمُكْيَلَعَ يِل َناَك اَمَوۖ  ْمُُكْتفَلَْخأَف ْمُكُتْدَعَوَو Sقَحْلا َدْعَو ْمُكَدَعَوَ �¦ا �ِنإ ُرْمَ

 ِنوُُمتْكَرَْشأ اَمِب ُتَْرفَك يSِنإۖ  �يِخِرْصُمِب ُْمْتَنأ اَمَو ْمُكِخِرْصُمِب اََنأ اَمۖ  ْمُكَسُْفَنأ اوُموُلَو يِنوُموَُلت Zََفۖ  يِل  ُْمْتبََجتْساَف ْمُكُتْوَعَد

ِ¥ا�ظلا �ِنإۗ  ُْلبَق ْنِم ٌمِيَلأ ٌباَذَع ْمُهَل َ©ِ

 هب تبسن[ ادخً انیقی :دیوگ یم ]شناوریپ هب[ هتفای نایاپ ]ناگدنب هبساحم[ راک هک یماگنه ]تمایق رد[ ناطیش و
 هدعو ادخ هچنآ هک[ مداد هدعو امش هب نم و ،داد قح هدعو امش هب ]باذع و شاداپ ،ناگدنب باسح ،تمایق ییاپرب
 امش رب ارم ،مدرکن افو امش هب تبسن ما هدعو رد ]نم[ و ]تفای قّقحت ادخ هدعو هک دینیب یم یلو ،تسا غورد ،هداد
 متوعد تقد و هشیدنا نودب[ مه امش و ]هیاپ یب و غورد یتوعد هب[ مدرک توعد ار امش طقف ،دوبن یطّلست و هبلغ چیه

 یب ،نم سردایرف امش هن و ،میامش سردایرف نم هن ،دینک شنزرس ار دوخ هکلب ،دینکن مشنزرس سپ ،دیتفریذپ ]ار
 رارق ادخ تعاطا نوچ مه ار نم زا تعاطا هک[ دیتشاد نم هرابرد ایند رد هک امش یزروکرش هب تبسن نم دیدرت

.تسا کاندرد یباذع ناراکمتس یاربً انیقی ؛مرکنم و رازیب ]دیداد

ثیدح )۳*(

ٍنَطِبلً ارَهظُ حيّرلا اهُميَقي ِضَراـْلا َنِم ٍةZَفِب ٍةشيرَك َبْلَقْلا اذه �نِا

.دنک ربز و ریز ار نآ ،داب هک نوماه هب دنام ار یرَپ بلق نیا

ثیدح )۴*(

اهِنایَلَغ یف ِرودُقْلا َنِمً اب�لََقت �دََشا ِنِمؤْ¥ا ُبْلَقَل

تسا شوج لاح ردِ گید دننامه شیاه ینوگرگد رد نمؤم بلق َلثَم

۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تحص رد ندرک ریبدت و روجنر کزینک رب هاشداپ ندش قشاع - ۲ شخب

ناتساد نیا ناتسود یا دیونشب
نآ تسام )۲۱(لاح ِدقن تقیقح ،دوخ

نیزا شیپ ینامز رد یهاش دوب
نیدِ کلُم مه و شدوب ایند )۲۲(ِکلُم

راوس دش یزور هاش ،اقاّفتا
)۲۴(راکش رهب زا شیوخ )۲۳(ِصاوَخ اب
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)۲۴(راکش رهب زا شیوخ )۲۳(ِصاوَخ اب

هارهاش رب ،هَش دید کزینک کی
هاش ِناج ،کزینک نآ مZغ دش

دیپطیم نوچ سفق رد شناج غرم
دیرخ ار کزینک نآ و لام داد

دش رادروخرب و ار وا دیرخ نوچ
دش رامیب اضق زا ،کزینک نآ

دوبن شن�اپ و تشاد رخ یکی نآ
دوبُر رد ار رخ گرگ ،ن�اپ تفای

تسد هب دمانیم بآ ،شدوب هزوک
تسکش هزوک دوخ ،تفای نوچ ار بآ

تسار و ّپچ زا درک عمج نابیبط ،هش
تسامش تسد رد ود ره ِناج :تفگ

تسوا مناج ِناج ،تسا لهس نم ِناج
تسوا منامرد ،ماهتسخ و دنمدرد

ارم ِناج ،رَم درک نامرد هک ره
ارم )۲۶(ناجرَم و )۲۵(ّرُد و جنگ دُرب

مینک یزاب ناج هک شدنتفگ هلمج
مینک )۲۷(یزابَنا و میرآ درگ مهف

تسا یَ¥اع حیسم ام زا یکی ره
تسا یمَهرَم ام ِفک رد ار مََلا ره

)۲۹(َرطَب زا دنتفگن )۲۸()۵*(دهاوخ ادخ رگ

رشب زجع ناشدومنب ادخ سپ

تسا )۳۰(یتَوْسَق مدارم )۶*(انثتسِا کرت
تسا )۳۱(یتلاح ضِراع هک ·فگ نیمه هن

تفگب انثتسِا هدروان اسب یا
تفج تسانثتسِا ناج اب وا ناج

اود زا و جZع زا دندرک هچره
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اود زا و جZع زا دندرک هچره
اوران ،تجاح و نوزفا جنر تشگ

دش یوم نوچ ،ضرم زا کزینک نآ
دش یوج نوچ ،نوخِ کشا زا هش مشچ

دومن )۳۳(ارفَص ،)۳۲(نیبگَنکرِس اضق زا
دوزف یم )۳۴(یکشُخ ،ماداب نغور

تفر )۳۷(قZطِا ،دش )۳۶(ضبَق )۳۵(هلیلَه زا
تفن وچمه دش ددم ار شتآ ،بآ

۲۴-۲۳ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق )۵*(

اًدَغ َكِٰلَذ ٌلِعاَف يSِنإ ٍْءيَشِل �نَلوَُقت َ�َو

...�¦ا َءاَشَي َْنأ �ِ�إ

 .ندرک مهاوخ ادرف هب ار راک نیا نم هک وگم زگره و

…¦ا َءاش ْنِا :ییوگب هکنآ زج

۱۸ هیآ ،)۶۸(ملق هروس ،میرک نآرق )۶*(

َنُوْنَثتْسَي َ�َو

.دنتشاذگن رانک نادنتسم یارب یزیچ ای دنتفگن ¦ا ءاش نا و

۳۶۷۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زینک نآ )۳۸ِ(ماقَس زا میدوب هتفگ
زین مهف )۳۹(ِروصُق و نابیبط زو

)۴۰(راذِعیب ِبسا وچمه نابیبط ناک

راوس زا دندوب هرهبیب و لفاغ

)۴۱(ماگِلِ عرَق زا مخز رپ ناشماک

)۴۲(ماگ ِلیوحت زا حورجم ناشSمُس

ام ِتشپ رب )۴۴(َکن هک )۴۳(فِقاو هدشان
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ام ِتشپ رب )۴۴(َکن هک )۴۳(فِقاو هدشان
)۴۷(اُمن یداتسا ،تسا )۴۶(یتسُچ )۴۵(ِضِیار

ماگِل نیز امِ ینادرگرس تسین
ماکتسود ِراوس )۴۸(ِفیرصَت ز زج

هدش اهناتسب یوس لُگ یپ ام
هُدب یراخ نآ ،و نآ هدومن لُگ

درخ زا دنیوگ هک ین نیا ناشچیه
؟دگل دبوکیم هک ،ام یولگ رب

ببسٔ هدنب نانچنآ نابیبط نآ
)۴۹(بََجتْحُم نادزی ِرکم زا دناهتشگ

رن ِواگ )۵۰(یلَبطِص رد یدنبب رگ
رخ ،واگ ماقم رد یبای زاب

راوهتفخ )۵۱(لُفاغَت دشاب یرخ زا
؟راک )۵۲(هیفُخ نآ تسا یک ات ییوجن هک

؟تسا یک ات )۵۳(لSَدبُم نیک هتفگن دوخ
تسا )۵۴(یِکZَفا رگم وا ادیپ تسین

یاهدیناَّرپ تسار یوس ،ریت
یاهدید ،تریت تس هتفر پچ ِیوس

یتخات یدیص هب ییوهآ یوس
یتخاس یکوخ دیص وت ار شیوخ

)۵۵(ْسَبک رهب هدیود یدوس یپ رد

سبَح هب هداتفا ،دوس هدیسران

نارگید یارب هدنَک اه هاچ
نآ ردنا هداتف هدید ار شیوخ

بَر درک تدارمیب نوچ ببس رد
؟َببَس رد یدرگن )۵۶(َنظَدب ارچ سپ

هدش )۵۸(ناقاخ )۵۷(یبَسْکَم زا یسک سب
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هدش )۵۸(ناقاخ )۵۷(یبَسْکَم زا یسک سب
هدش نایرُع هبَسْکَم نآز یرگید

هدش نوراق نانز دقع زا سک سب
هدش نویدم نانز دقع زا سک سب

دوب رخ Sمُد وچ )۵۹(نادَرگ ،ببس سپ
دوب رتهب ،ینک مک یو رب هیکت

ریلد مه یریگن ،یریگ ببس رو
ریز هب شناهنپ تساهتفآ سب هک

)۶۱(َرذَح و )۶۰(ْمزَح نیا )۵*(تساْنثِتْسِا Sرِس

رَدَق نیا دیامن ُزب ار رخ هکنآز

.دهد یم هولج زب ار رخ ،یهلا ریدقت هاگ Zًثم هک اریز ،تسا ·فگ »¦ا َءاش ْنِا« زار ندرک یرود و لمأت

تسا )۶۲(ُزبُرگ هچرگ ،تسب شمشچ هکنآ
تسا ُزب ،رخ شمشچ ود ردنا )۶۳(یلَوَْحا ز

ار )۶۵(راصَبا دَُوب قح )۷*()۶۴(بSلَقُم نوچ
ار راکفا و لد دنادرگب هک

فیطل ینیب یاهناخ وت ار هاچ
فیرظ ینیب یاهناد وت ار ماد

تسادخ )۶۷(ِبیلَْقت ،تسین )۶۶(طُسْفَسَت نیا
تساجک اه تقیقح هک دیامنیم

دنکیم قیاقح راکنِا هکنآ
دنتیم یلایخ رب وا یگلمج

لایخ )۶۸(ِنابْسِح هک دیوگیمن وا
لام هب یمشچ ،تدشاب یلایخ مه

ِلاَحْلا ِنَسَْحأ یَِلإ َانَلاَح ْلSوَح.... ِراَصَْبأـْلا َو ِبوُلُقْلا َبSلَقُم اَی )۷*(

لاح نیرتوکین هب ار ام لاح نادرگب... اه هدید و اهلد هدنهد رییغت یا

ندومیپ ،ندرک یط ینعم هب ندیدرََون ردصم زا :میدرَْونِب )۱(
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ندومیپ ،ندرک یط ینعم هب ندیدرََون ردصم زا :میدرَْونِب )۱(
گنر خرس بارش :رَمَحا هداب )۲(
نداتفا Zب رد ،یرامیب هب ندش راچد ،ندرک ناحتما :Zِتبِا )۳(
درمناوج زا یظّفلت :درماوج )۴(
قزر بلط رد ششوک ،راک رد ندرب یتخس و جنر :َدک ،یسک زا ندرک شهاوخ ،·ساوخ :ندرک دَک ،هاوخب :نُک دَک )۵(
نک اطع ارم :یل ْبَه )۶(
بZگ ،درَولاءام ففخم :درَوام )۷(
خرس لگ :درَو )۸(
نانز ،نارقا ،تفج عمج :ناتفج )۹(
زیچیب ،رادن :سلفُم )۱۰(
ندیناهاگآ ،ندرک رادربخ زا هیانک :·خادنا ساط رد هرهم )۱۱(
جنرطش هیبش یزاب یعون ،درن هتخت :دَرن )۱۲(
رَجَش عمج ،ناتخرد :راجَشا )۱۳(
اه هویم ،رمث عمج :رامِث )۱۴(
یبZگ ینعم هب دورما :دورُم )۱۵(
هدنزرس و شوخ ،ملاس :شََعتنُم )۱۶(
تخس و درس یداب :رَصرَص )۱۷(
لیتاپ ،گرزب گید :ناغزاق )۱۸(
یهابت ،ندش کZه :َبطَع )۱۹(
داتوا :عمج ،خیم :َدتَو )۲۰(
دشاب هدنونش ای هدنیوگ لاح بسانم هک یزیچ ره ای هّصق ای نخس :لاح ِدقن )۲۱(
تنطلس ،یهاشداپ :کلُم )۲۲(
زاتمم ناراتسرپ و ناراکتمدخ ینعم هب ّصاخ عمج :صاوَخ )۲۳(
راکش یارب :راکش رهب )۲۴(
تشرد دیراورم :ّرُد )۲۵(
نشور و بوخ دیراورم ،زیر دیراورم :ناجرَم )۲۶(
یرکفمه و یهارمه ،تقافر ،تکرش :یزابَنا )۲۷(
.تسا ·فگ ¦ا َءاش ْنِا  نامه :دهاوخ ادخ رگ )۲۸(
یدنسپ دوخ ،یشنم گرزب ،ینیبدوخ :َرطَب )۲۹(
 یلد تخس ،تواسق :یتَوْسَق )۳۰(
ماود یب تلاح ،یتاذ ریغ و یحطس یتلاح :تلاح ضِراع )۳۱(
دنزپ یم هکرس و )لسع ای(رکش زا ً�ومعم هک تسا یتبرش :نیبگَنکرِس )۳۲(
.دور یم راکب اذغ مضه یناسآ یارب و دوش یم عمج ارفص هسیک رد و دوش یم دیلوت دبک رد هک گنر زبس هاگ و نشور خرس تسا یا هدام :ارفَص )۳۳(
.دندرک یم اوادم ماداب نغور اب ارنآ میدق یّابطا هک جازم ندش کشخ ،تسوبی :یکشُخ )۳۴(
.تسا جازم هدننک ناور یاهوراد زا هک تسا هشوخ لکش هب نآ هویم هک کیراب و دنلب یاهگرب یاراد گرزب تسا یتخرد هویم :هلیلَه )۳۵(
تسوبی ،هدور یکشخ و یگتفرگ :ضبَق )۳۶(
نداشگ دنب زا ،ندرک اهر ،مکش یناور :قZطِا )۳۷(
یرامیب :ماقَس )۳۸(
ندرک یهاتوک :روصُق )۳۹(
ُرذُع :عمج .دریگ یم رارق ناویح تروص رب فرط ود زا هک راسفا زا یرادقم ،راسفا :راذِع )۴۰(
.دز یم هبرض ناشناهد رب راسفا هنهد هک تسنیا ماگِلِ عرَق زا دارم اجنیا .·فوک ،ندیبوک :ماگِلِ عرَق )۴۱(
ندیود و ·فر هار ،اپ ندرک اج هب اج :ماگ ِلیوحت )۴۲(
هاگآ :فِقاو )۴۳(
کنیا :َکن )۴۴(
راکراوس ،ناروتس هدننک مار :ضِیار )۴۵(
ک�اچ ،کباچ :تسُچ )۴۶(
یداتسا و تراهم هدنیامن :اُمن یداتسا )۴۷(
ندرک فّرصت ،ندینادرگ ،نداد رییغت :فیرصَت )۴۸(
 رادباجح ،هتشگ ناهنپ و هدش هدرپ رد :بََجتْحُم )۴۹(
هلیوط ،لَبطصِا :لَبطِص )۵۰(
ندز تلفغ هب ار دوخ :لُفاغَت )۵۱(
یناهنپ :هیفُخ )۵۲(
هدنهد رییغت ،هدننک لدب :لSَدبُم )۵۳(
ینیمز ریغ ،ینامسآ :یِکZَفا )۵۴(
میس و رز زا لغب و بیج و هسیک ·شابنا :ْسَبک )۵۵(
نامگ َدب :َنظَدب )۵۶(
هشیپ و بسک :بَسْکَم )۵۷(
نیقاوَخ :عمج .دنداد یم کرت و نیچ ناهاشداپ هب هک یناونع :ناقاخ )۵۸(
هدنندرگ :نادرَگ )۵۹(
طایتحا ،لمأت :ْمزَح )۶۰(
یراد ·شیوخ ،یرود :َرذَح )۶۱(
رگ هلیح ،رایشوه و کریز :ُزبُرگ )۶۲(
ینیب ود ،یچول :یلَوَْحا )۶۳(
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رگ هلیح ،رایشوه و کریز :ُزبُرگ )۶۲(
ینیب ود ،یچول :یلَوَْحا )۶۳(
هدننادرگرب ،هدننکنوگرگد :بSلَقُم )۶۴(
اه هدید ،اه مشچ ،رَصَب عمج :راصَبا )۶۵(
تقیقح راکنا و ندرک هطَسفَس :طُسْفَسَت )۶۶(
·خاس نوگژاو ،نداد رییغت :بیلَْقت )۶۷(
·شادنپ ،ندرک نامگ :نابْسِح )۶۸(


