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۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دهد َرف دیشروخ وچ کیل ،تسشوخ ارحص
دهد َرب رازلگ وچ کیل ،تسشوخ ناتسُب

وا مکح و نامرف هک تسیرگید ِدیشروخ
دهد رفس حلاصم یارب ار دیشروخ

دَُوب رز وچمه شخُر هک دسر وا هب هسوب
دهد رز و لام دور هک دسریمن ار وا

دننزیم لاب و رپ هک نایطوط هب رگنب
دهد رکش ناشیا هب هک )۱(یبلَرکِش یوس

ناهج رد تسهدیزگب یبلَرکِش سک ره
دهد رگد یزیچ هک تسیبلَرکِش ار ام

تسوا یادگ اهَرکِش ،تسیبلَرکِش ار ام
دهد )۳(َرَفظ و )۲(کلُم هک تسیهَشنَهَش ار ام

یاهداز هاش رگا راد دنلب تمه
دهد رمک و جات هک هاش ز وشم عناق

ور تایح بآ رد و اههماج وت نکرب
دهد رَهُگ و لعَل وتِ کاخ یاههراپ ات

یتب نآ زا زیهرپب و قشع یوس زیرگب
دهد رگج ِنوخ و دیامن یربلد وک

بوخ چیه nیبوخ دیاین نم مشچ رد
دهد )۴(رَوُص یبیغ ار ناج مسج شاقن

؟روک یاهغرم اب دشون روش بآ یک
دهد ربخ رثوک ز لقع هک ار غرم نآ

شیوخ ِنسُح هب ار ام هدید ود دنک رپ دوخ
دهد رس لاح رد دنیبب نآ هام رگ
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دهد رس لاح رد دنیبب نآ هام رگ

؟)۵(کاخ ِراگن دیآ وت یادگ هدید رد
دهد رظن شیادخ هک یاهدید ز اشاح

لک ِلقع )۶(هکوب ات zفگ فرح ز شماخ
دهد )۷(َربَع و هار یوزج ِلقع ز ار ام

۳۶۲۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

درَگ )۸(رابایرد ِدِرگ ،{ا {ا
درز رابایرد لها دنشاب هچرگ

یرگشیاشخب فطل دیآ هک ات
یرهوگ زا درز یور ددرگ خرس

تساه گنر ِنیرتهب ور یدرز
تساقل نآ ِراظتنا ردنا هکنآز

تسا )۹(عِم� نآک یخر رب یخرس کیل
تس عناق شناج هک دمآ نآ رهب

لیَلذ و درز ،دنک رغ� عمط هک
لیلَع )۱۰(نادَبا ِتّلع زا وا تسین

)۱۱(مَقَس یب ِدرزِ یور دنیبب نوچ

مه سونیلاج لقع ددرگ هریخ

وُه ِراونا رد وت یتسب عمط نوچ
ُهُسَْفن ْت�َلذ هک دیوگ یفطصم

 ،یدش یهلا تاّیلجت هتفیش ینعی ،یتسب عمط یهلا راونا رد وت هاگ ره
.تسا هدش راوخ شسفن :دیامرف یفطصم ترضح

۳۲۳۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(پسُخ هار رب مه کیل ،یکانباوخ

پسُخ {ا ِهَر رب َ{ا َ{ا

دنز وت رب یکِلاس هک دَُوب ات
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دنز وت رب یکِلاس هک دَُوب ات
َدَنکَرب )۱۳(تساعُن ِت�ایخ زا

۸۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دَُوب ندیرْخِب لها )۱۴(هراظَن یک
دَُوب ندیدرگ )۱۵(لوگ هراظَن نآ

؟دنچ هب نآ و دنچ هب نیک ،ناسرُپ سرُپ
دنخشیر و تقو ریبعت یپ زا

وت ز دهاوخیم )۱۶(هلاک یلولم زا
وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید راب دص ار هلاک
)۱۸(داب دومیپ ؟وا )۱۷(دومیپ یک هماج

یرتشم َّرف و َّرک و مودُق وک
یرَسرَس )n)۱۹یَلگَنگ حازِم وک

۴۵۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هرخآ یلا یحوج زا ار قودنص ندرک یرادیرخ و رازاب نایم یضاق بیان ندمآ - ۱۲۸ شخب

؟دنچ هب تقودنص :تفگ ،دمآ بیان
دنهدیم رز رتشیب دصهُن :تفگ

رازه زا رتورف میآیمن نم
رایب هسیک اشگ ،یرادیرخ رگ

دمنهتوک یا راد یمرش :تفگ
دوب ادیپ دوخ ،قودنص تمیق

تس یدساف دوخ )۲۰('یرِش ،تیؤریب :تفگ
تسین تسار نیا ،میلگ ریز ام )۲۱(ِعیب

رَخَم ،دزرایمن رگ ،میاشگ رب
ردپ یا یفیح وت رب دشابن ات

زار یاشگم رب راتس یا :تفگ
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زار یاشگم رب راتس یا :تفگ
زاسب نم اب ،مرخیم هتَسبِب رس

دننک )۲۳(یرّاتَس وت رب ات نک )۲۲(رتَس
دنَخَم سک رب ،ینمیا ینیبن ات

دناهدنام وت نوچ قودنص نیرد سب
دناهدناشنب �ب ردنا ار شیوخ

دنسپ دشاب نآ )۲۴(ِهاوخ وت رب هچنآ
دنزگ و جنر زا ،نک نآ سک رگد رب

*نیمک ردنا و قح ،)۲۵(داصرِم رب هکنآز
)۲۶(نیدِ موی زا شیپ شاداپ دهدیم

طیحم وا شرع ،)۲۷(شرَعْلا ُمیظَع نآ
)۲۹(طیسَب اه ناج همه رب )۲۸(شداد ِتخت

تسا هتسویپ وت هب ششرع ٔهشوگ
تسد داد و نید هب زج نابنُجَم نیه

شیوخ لاوحا رب شاب بقارم وت
شین ،ملظ زا دعب ،و داد رد نیب شون

تسا َمتسِا ،مدرک هچنیا ،یرآ :تفگ
تسا **)۳۱(مَلَظا )۳۰(یداب هک نادیم مه کیل

میا یداب ام کی هب کی :بیان تفگ
میا یداش ردنا )۳۲(هجو ِداوس اب

شوَخ و ناداش دَُوب وک یگنز وچمه
شَخُر دنیب وا ریغ ،دنیبن وا

)۳۳(دیَزی نَم رد دش رایسب ارجام

دیرخ یو زا نآ و رانید دص داد

دنسپدب یا ،ییقودنص یمد ره
دنرخیم تنایبیغ و نافتاه

۱۵۶۹  تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 5 of 8

655_Qazal & Mathnavi 4/19/17 10:43 AM

۱۵۶۹  تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیدِ خیش یا دوخ هب یدنسَْپن هچنآ
نیما یا ؟ردارب رب یدنسپ نوچ

۱۴ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق *

ِداَصْرِمـْلاِبَل َك�بَر �ِنإ

.تسا هاگنیمک رد تراگدرورپ نامگ یب

یبرع لثaا برض **

ُمَلَظا یِدابَْلا

.تسا رت راکمتس ،متس رگزاغآ

۴۵۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 شدوبن سب هک دندز هنعط ناقفانم اتُ هqْوَم sیلََعفُ هqْوَم ُْتنُک ْنَم :دومرف هیلع mاتاولص یفطصم هک ربخ نیا ریسفت رد - ۱۲۹ شخب
هرخآ یلا دیامرفیم مه نامدولآ ملِخ یکدوک یرکاچ ؟ار وا میدومن یرکاچ و یعیطم ام هک

ريدق ثيدح 

ُهاداع ْنَم ِداع وُ ه�او ْنَم �مُهّلَلاُ ه�ْوَم �یلَعَفُ ه�ْوَم ُْتُنک ْنَم

.رادب نمشد ار شنانمشد و رادب تسود ار یلع ناتسود ادنوادخ .تسوا ی�وم یلع مشاب وا ی�وم نم هك ار هك ره

داهتجا اب ربمغیپ ببس نیز
داهن �وم یلع ِنآ و دوخ مان

تسود و �وم منم ار وک ره :تفگ
تسوا ی�وم یلع نم )n)۳۴مَع ِنْبِا

دنک تدازآ هکنآ ؟�وم تسیک
َدَنک رب تیاپ ز )۳۵(ت�یnقِر دنب

تسا )۳۶(یداه تّوبن یدازآ هب نوچ
تسا یدازآ ایبنا ز ار نانمؤم

دینک یداش نانمؤم هورگ یا
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دینک یداش نانمؤم هورگ یا
دینک یدازآ نسوس و ورس وچمه

بآ ِرکُش مد ره دییوگیم کیل
)۳۷(باضِخْشوخ ناتسلگ نوچ ،نابزیب

رازهزبس و ورس دنیوگ نابزیب
راهبون لدع ِرکُش و بآ ِرکُش

ناشکنماد و هدیشوپ )۳۸(اههّلُح
ناشفربنع و شوخ و صاّقر و تسم

راهب هاش زا zسبآ ،وزج وزج
)۴۰(رامِث nرُد ُرپ )۳۹ِ(جرُد نوچ ناشمسج

حیسم زا )۴۱(تسِبآ یوش یب ،نامیرم
حیصف یراتفگ و ف� یب ،ناشُماخ

تس هتفات رب شوخ ،قطنیب ام هام
تس هتفای ام )۴۲(َِرف زا قطن ،نابز ره

دوب میرم َِرف زا یسیع ِقطُن
دوب مد نآ وترپ مدآ ِقطُن

)۴۳(تاقِث یا رکُش زا ددرگ تدایز ات

تابن ردنا تسرگید تابن سپ

َعنَق ْنَم �لَذ ،تساجنیا نآ سکع
عََمط ْنَم �زَع )۴۴(تسرَوط نیردنا

 هک تسنیا روتسد هشیمه یویند روما رد ینعی .دراد قادصم نخس نآ سکع اجنيا رد
.تسا مک زاب ینک لیصحت هچ ره ار یونعم روما یلو ،دهدن ناشن یدنمزآ و دنک تعانق صخش

ورم نیدنچ دوخ سفن لاوَج رد
وشم لفاغ دوخ نارادیرخ زا

۱۹۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هاج و تسا رخف وت ِقشع ردنا صرح
هابت و گنن وت ریغ ردنا صرح

دَُوب )۴۵(یشیپ نارن ِصرح و توهش
دَُوب یشیکدب و گنن )۴۶(نازیح ِنآ و

دَُوب یشیپ هر زا نادرم ِصرح
دور سپِ یوس ،صرح )۴۷(ث�نَخُم رد

تسا یدرم لامک زا صرح یکی نآ
تسا یدرس و حاضتفا صرح رگد نآ و

ناهن سب ،اجنیا تسه یّرِس ،هآ
ناود یسوم دوش یرضخ یوس هک

تسین ریس شبآ زک )۴۸(یقَْستْسُم وچمه
تسیاَم {اب یتفای هچنآ ره رب

هاگراب نیا تسا ترضح تیاهن یب
هار تسوت ردَص ،راذگب ار )۴۹(ردَص

راتفگنیریش ،بلنیریش :بلَرکِش )۱(
یهاشداپ ،تکلمم ،نیمزرس :کلُم )۲(
یزوریپ :َرَفظ )۳(
اه شقن ،تروص عمج :رَوُص )۴(
یّسح یاهتروص :کاخ ِراگن )۵(
هک دیاش :هکوب )۶(
باوخ ندرکریبعت ،یوج و  رهن و یداو زا zشذگ و ندرک روبع :َربَع )۷(
ایرد لحاس ،ایرد رانک :رابایرد )۸(
)۹( �نابات ،هدنشخرد ،ناشخرد :عِم
اه نت ،نَدب عمج :نادَبا )۱۰(
یرامیب :مَقَس )۱۱(
باوخب :پسُخ )۱۲(
باوخ ،ترچ :ساعُن )۱۳(
نایچاشامت ،ناگدننکاشامت :هراظَن )۱۴(
قمحا ،نادان :لوگ )۱۵(
عاتم ،�اک :هلاک )۱۶(
سابل ندیرخ ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج )۱۷(
یراک هدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۱۸(
یخوش ،یگرخسم ،لزه :لَگنَگ )۱۹(
شورف و دیرخ :یرِش )۲۰(
شورف و دیرخ :عیب )۲۱(
ندرک ناهنپ ،ندناشوپ :رتَس )۲۲(
ادخ تافص زا ،هدنشوپ رایسب :رّاتَس )۲۳(
هتساوخ :هاوخ )۲۴(
هاگنیمک :داصرِم )۲۵(
تمایق زور :نیدِ موی )۲۶(
تسا میظع شرع بحاص هک ییادخ :شرَعْلا ُمیظَع )۲۷(
فاصنا ،لدع :داد )۲۸(
لماش و ماع ،هتفای خارف ،هدیرتسگاو :طیسَب )۲۹(
هدننک زاغآ :یداب )۳۰(
رتراکمتس :مَلَظا )۳۱(
ییور هایس ،هرهچ یهایس :هجو ِداوس )۳۲(
شورف و دیرخ رازاب ،جارح ،هلماعم :دیَزی نَم )۳۳(
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ییور هایس ،هرهچ یهایس :هجو ِداوس )۳۲(
شورف و دیرخ رازاب ،جارح ،هلماعم :دیَزی نَم )۳۳(
ومع رسپ :ّمَع ِنْبِا )۳۴(
یگدنب :ت�یnقِر )۳۵(
امنهر ،هدننکتیاده :یداه )۳۶(
.دننک گنر نآ اب ار تروص و رس یوم هک هچنآ ره :باضِخ ،گنر شوخ :باضِخْشوخ )۳۷(
لَلُح :عمج ،ون سابل :هّلُح )۳۸(
تارهاوج هچقودنص :جرُد )۳۹(
رََمث عمج .اه هویم :رامِث )۴۰(
zسِبآ :تسِبآ )۴۱(
یدزیا غورف :َّرف )۴۲(
هَقِث عمج ،دامتعا دروم دارفا :تاقِث )۴۳(
راوَطا :عمج ،هبترم ،فنص ،عون :رَوط )۴۴(
.تسا قح قشع و یبای لامک رد تقبس ینعم هب اجنیا رد :یشیپ )۴۵(
راکدب ،نارچمشچ :زیح )۴۶(
راکدب درم ،دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و ت�اح هک یدرم :ث�نَخُم )۴۷(
تسا هدش اقستسا هب یلتبم هک یرامیب ،ندیشون یارب هدنهاوخ بآ :یقَْستْسُم )۴۸(
لامک هبترم 'یلعا ینعم هب اجنیا رد ،سیئر ،مکاح ،هنیس :ردَص )۴۹(


