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۱۶۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منک نامرد ار درد نیا درد هب مه
منک ناسآ ار راک نیا ربص هب مه

لگ و بآ نیز ناج یاپ مرآرب ای
منک نارادلد فقو ناج و لد ای

تسََلا عمش زا )۱(متس هناورپ غاد
منک ناطلس نامه عمش تمدخ

هتخوس نیا َِرب دش نامهم قشع
منک نابرق شَیِپ مراد یلد کی

وایم هک دیوگ هبرگ نوچ رگا سفن
)۳(منک )۲(نابَنا نیا رد نم شراو هبرگ

یرس دنادرگ هک ره )۴(یلولَم زا
منک نادرگ و شخرچ رد مشکرد

تسا یقشعیب )۵(َلبنُد یلولَم نآ
منک ناشیا قشاع ار وا ناج

یگنشت لامک ؟دَْوب هچ یقشاع
منک ناویح همشچ نایب سپ

منک شماخ ،وا حرش میوگن نم
منک نآ دیان حرش ردنا هچنآ

۸۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ز دهاوخیم )۶(هلاک یلولم زا
وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید راب دص ار هلاک
)۸(داب دومیپ ؟وا )۷(دومیپ یک هماج

یرتشم َّرف و َّرک و مودُق وک
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یرتشم َّرف و َّرک و مودُق وک
یرَسرَس )q)۹یَلگَنگ حازِم وک

۱۲۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۱(ِّلجِس و )۱۰(ءامیا ریغ و قطُن ریغ

لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

۳۲۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دور اجنآ )۱۲(اون ،یرقف اجک ره

دور اجنآ باوج ،لکشم اجک ره
دور اجنآ بآ ،تس یتشک اجک ره

تسد هب روآ یگنشت ،وج مک بآ
تسپ و xاب زا بآ دشوجب ات

ولگ کزان کلفط دیازن ات
؟وا ریش ،ناتسپ ز ددرگ ناور یک

ودب اه یتسپ و xاب نیدب ور
)۱۳(ورگ ار ترارح ،و هنشت یوش ات

اوه روبنز گناب زا نآ زا دعب
)۱۴(ایک یا یشونب وج بآ گناب

شیشح زا دشابن مک وت تجاح
شیشکیم وا یوس ،یریگ ار بآ

یشکیم ،وت ار بآ یریگ شوگ
یشوخ دبای ات ،کشخ )۱۵(عرَز یوس

تسا )۱۶(رَمضُم رهاوج شک ار ناج عَرز
تسا رثوک بآ ز رپ تمحر ربا

باطخ دیآ *مُه�بَر ْمُهاقَس ات
باو�صلاِب مَلَْعاُ َ�ا ،شاب هنشت

 دیاب ،یوش » ناشراگدرورپ دناشونب « باطخ دروم یهاوخ یم رگا کلاس یا
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 دیاب ،یوش » ناشراگدرورپ دناشونب « باطخ دروم یهاوخ یم رگا کلاس یا
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ .دیآ دیدپ وت رد بلط شطعً اعقاو

٢١ هيآ ،)۷۶()ناسنا(رهد هروس ،ميرك نآرق *

.اًروَُهط اًباَرَش ْمُه�بَر ْمُهاَقَسَو ٍة�ضِف ْنِم َرِواََسأ او�لُحَوۖ  ٌقَْرَبتِْسإَو ٌرْضُخ ٍسُْدنُس ُباَيِث ْمُهَِيلاَع

 ناشراگدرورپ و ،نیمیس یاه دنبتسد زا دنوش هیاریپ و ،ربتس و کزان مشیربا زا یياه هماج تسا ناشيا مادنا رب
.هدننک کاپ و کاپ یبارش زا دنک ناشباریس

یحوج ناتساد هصUخ

۴۴۵۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هلگ رد یضاق دزن وا نز دش
)۱۷(هلِد هَد یوُش ز ناغفا ارم هک

۴۴۶۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسیچ لومعم ،منص یا ،یضاق تفگ
تسا یهت سب کزینک نیا ٔهناخ :تفگ

۴۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دزب رد ،دمآ یحوج مد نآ ردنا
)۱۹(َدزَخ رَد ات )۱۸(یبَرهَم یضاق تسُج

یتولخ وا دیدن یقودنص ریغ
)۲۰(یَتف نآ ،فوخ زا قودنص رد تفر

۴۴۸۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وک هب ادرف ار قودنص مََرب نم
)۲۱(وسراچ نایم رد مزوسب سپ

دوهُج و رَبگ و نمؤم دنیبب ات
دوبن تنعل زج قودنص نیرد هک

۴۴۹۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۴۹۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناغف و گناب ناک تسناد تبقاع
ناهن یو رد یسک و قودنص ز ُدب

تفر قوشعم مغ رد وک ،یقشاع
تفر قودنص رد ،تسنوریب هچ رگ

۴۵۰۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنَمحوُر یموق رامگب ادخ یا
دنَرَخ او نام ندب ِقودنص ز ات

)۲۲(نوسُف ِقودنص ِدنب زا ار قلخ

؟)۲۳(نولَسرُم و ایبنا زج دَرَخ یک

تسا )۲۴(َرظنَمشوخ یسک کی نارازه زا
تسا ردنا قودنص هب وک دنادب هک

۴۵۱۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دور یقودنص هب یقودنص ز رگ
دوب یقودنص ،تسین )۲۵(ییامَس وا

تسا )۲۷(ِرکسُم ون ون قودنص )۲۶(هجُرف
تسا ردنا قودنص هب وک دباین رد

اهقودنص نیدب )۲۸(هّرِغ دشن رگ
اهر و )۲۹(ق�طِا دیوج یضاق وچمه

سانش نآ شناشن نیا دناد هکنآ
سارهیب و ناغفیب دشابن وک

)۳۰(داعِترِا رد وا دشاب یضاق وچمه

؟داش شناج زا یمد کی دیآرب یک

۴۵۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۵۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۵۳۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۵۳۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۱(دیَزی نَم رد دش رایسب ارجام

دیرخ یو زا نآ و رانید دص داد

دنسپدب یا ،ییقودنص یمد ره
دنرخیم تنایبیغ و نافتاه

۴۵۴۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک تدازآ هکنآ ؟xوم تسیک
َدَنک رب تیاپ ز )۳۲(ت�یqقِر دنب

تسا )۳۳(یداه تّوبن یدازآ هب نوچ
تسا یدازآ ایبنا ز ار نانمؤم

دینک یداش نانمؤم هورگ یا
دینک یدازآ نسوس و ورس وچمه

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

۴۵۵۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(تاقِث یا رکُش زا ددرگ تدایز ات

تابن ردنا تسرگید تابن سپ

۴۵۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۵۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هِمامِتا 'یِلا ار وا یضاق Hخانش و لاسراپ ٔهفیظو دیما رب ،مود لاس یضاق ٔهمکحم هب یحوج نز ندمآ زاب - ۱۳۰ شخب

)۳۶(نَحِم زا یحوج زاب یلاس دعب

)۳۷(نز تسُچ یا :تفگب و درک نز هب ور

نک دیدجت ار )۳۸(راپ ٔهفیظو نآ
نُخَس وگ نم ٔهلگ زا یضاق شیپ

نانز اب دمآ رد یضاق َِرب نز
)۳۹(نامجرت نز نآ درک ار ینز رم

شیضاق �فگ ز دسانشنب ات
شیضام ی�ب زا دیان دای

نز )۴۰(زاّمَغٔ هرمغ هنتف تسه
نز زاوآ ز دوش )۴۱(ُوت دص نآ کیل

تشارف یزاوآ تسناتیمن نوچ
تشادن یدوس نز یاهنتٔ هزمغ

رایب ار تَمصَخ وت ور :یضاق تفگ
رارق وا اب ار وت راک مهد ات

دوز تخانشن شا یضاق ،دمآ یحوج
دوب قودنص رد )۴۲(هِیقُل تقو هب وک

نورب زا زاوآ دوب هدینش وز
نوزف و صَقن رد و )۴۳(عیب و 'یرِش رد

؟مامت یهدن ارچ نز ٔهقَفن :تفگ
م�غ متسه ار عرش ناج زا :تفگ

نفک نم مرادن ،مریم رگا کیل
)۴۵(نَز جنپ شش و )۴۴(َمبْعِل نیا ِسلفُم

شتخانشب رگم یضاق نخس نیز
شتخاب نآ و )۴۶(لَغَد نآ دروآ دای

یتخاب نم اب جنپ شش نآ :تفگ
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یتخاب نم اب جنپ شش نآ :تفگ
یتخادنا )۴۷(مَرَدشش ردنا راپ

رامق نآ لاسما ،تفر نم تبون
رادب نم زا تسد ،زاب سک رگد اب

درف تشگ ،فراع جنپ زا و شش زا
دَرن جنپ شش نیز تس هتشگ )۴۸(زَِرتحُم

تهج شش و ّسح جنپ زا وا تسَر
تهگآ درک همه نآ یارو زا

لزا تاراشا شتاراشا دش
لََزتْعا وً اُّرط َماهَواـْلاَ زَواج

 دننام لماک ناسنا تاراشا و زومر ینعی .تسا لزا ترضح تاراشا نوچمه وا تاراشا
 ناسنا ینطاب تقیقح اریز .دجنگ یمن یرشب لقع و ماهوا هطیح رد قح ترضح تاراشا و زومر

.تسا هتفرگ هرانک نآ زا و هتفر رتارف ماهوا هطیح زا ً�ک لماک

نورب دوبن رگ هشوگ شش هچ نیز
؟نورد زا ار یفسوی درآ رب نوچ

)۵۰(ُ�ُس یبِ خرچ یxاب )۴۹(یدراو

نک هراچ هَچ رد ولد نوچ وا مسج

هدز شولد رد لاگنچ نافسوی
هدش یرصم هش و هاچ زا هتسر

وجبآ هَچ زا رگید یاهولد
وجباحصا بآ ز غراف وا ولد

توق رهب زا بآ ِصاّوغ اهولد
)۵۱(توُح ناج تایح و توق وا ولد

دنلب خرچ ٔهتسباو اهولد
دنمروز )۵۲(ِنیََعبْصِا رد وا ولد

؟یچ خرچ ؟و هچ )۵۳(لبَح ؟و هچ ولد
)۵۴(یَچا یا تسا کیکر سب لاثم نیا

؟تسکش یب یلاثم مرآ اجک زا



Page 8 of 10

656_Qazal & Mathnavi 4/26/17 10:10 AM

؟تسکش یب یلاثم مرآ اجک زا
تس هدمآ هن و دیآ هن ،نآ )۵۵(وفُک

یکی رد ناهنپ درم نارازه دص
)۵۷(یکَوان )۵۶ِ(جرَد ریت و نامک دص

یاهنتف ،**یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۵۸(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و ک�فا ددرگ هرذ هرذ
نیمک زا تسج نوچ دیشروخ نآ شیپ

؟تسا نت دروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

تسا سب ،ناج )۵۹(ِقاثِو هتشگ نت یا
؟تسشن یکشَم رد )۶۰(رحَب َدنات دنچ

رشب ردنا لیئربج نارازه یا
رخ )۶۱(ِفْوَج رد ،ناهن ناحیسم یا

)۶۲(سینَک رد ناهنپ هبعک نارازه یا

سیلِب و )۶۴(تیرفِع )۶۳(زادنا طلغ یا

ناکم رد یناکمx هاگهدجس
ناکد ناریو وت ز ار ناسیلب رم

؟منک )۶۵(نیط نیا تمدخ نم ارچ هک
؟منک نید نوچ بقل نم ار یتروص

لامب وکین ار مشچ ،تروص تسین
ل�ج رون ٔهعَشعَش ینیبب ات

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق **
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۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق **

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ ��ا �نِكٰ

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …

۶۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
ْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

تسام ز هن نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

مراد هناورپ غاد :متس هناورپ غاد )١(
دننک تسرد دنفسوگ ای زب ۀدشیغابد تسوپ زا هک گرزب ۀسیک :نابَنا )۲(
هسیک ندناخرچ و �خادنا یا هسیک رد ار هبرگ :ندرک نابنا رد هبرگ )۳(
گنتلد ،نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۴(
یکرچ شوج ،لَمُد :َلبنُد )۵(
عاتم ،xاک :هلاک )۶(
سابل ندیرخ ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج )۷(
یراک هدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۸(
یخوش ،یگرخسم ،لزه :لَگنَگ )۹(
ندرک تراشا :ءامیا )۱۰(
هتشون قلطم ینعم هب اجنیا رد :ِّلجِس )۱۱(
ناماسورس ،هشوت و کاروخ ،شاعم بابسا :اون )۱۲(
دشاب وت مز�م هشیمه قشع و بلط شتآ ینعی .یوش ینورد و یبلق زوس و ترارح نیهر :ورگ ار ترارح )۱۳(
گرزب ،راوگرزب :ایک )۱۴(
ندرک تعارز ،�شاک ،هتشک ،عورزم ،هدش هتشاک هچنآ :عرَز )۱۵(
هدش ناهنپ ،هدش هدیشوپ :رَمضُم )۱۶(
زابسوه :هلِد هَد )۱۷(
رارف لحم ،هاگزیرگ :بَرهَم )۱۸(
دوش ناهنپ :َدزَخ رَد )۱۹(
ناوج :یَتف )۲۰(
رازاب نایم هار راهچ ،قوسراهچ :وسراچ )۲۱(
رکم ،هلیح ،نوسفا :نوسُف )۲۲(
نxوسر :نولَسرُم )۲۳(
دراد نیب فرژ و ریصب یا هدید هکنآ ،رظن کین :َرظنَمشوخ )۲۴(
ینامسآ :ییامَس )۲۵(
جَُرف :عمج ،زیچ ود نایم یگداشگ و فاکش :هجُرف )۲۶(
روآ یتسم :ِرکسُم )۲۷(
یزیچ هب رورغم ،هتفیرف :هّرِغ )۲۸(
ندرک دازآ ،ندرک اهر :ق�طِا )۲۹(
ندش برطضم ،ندیزرل :داعِترِا )۳۰(
شورف و دیرخ رازاب ،جارح ،هلماعم :دیَزی نَم )۳۱(
یگدنب :ت�یqقِر )۳۲(
امنهر ،هدننکتیاده :یداه )۳۳(
.دننک گنر نآ اب ار تروص و رس یوم هک هچنآ ره :باضِخ ،گنر شوخ :باضِخْشوخ )۳۴(
هَقِث عمج ،دامتعا دروم دارفا :تاقِث )۳۵(
اه هودنا .اه�ب ،تنحم عمج :نَحِم )۳۶(
کxاچ و کباچ نز :نز تسُچ )۳۷(
لاسراپ :راپ )۳۸(
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کxاچ و کباچ نز :نز تسُچ )۳۷(
لاسراپ :راپ )۳۸(
مجرتم :نامجرت )۳۹(
هدننکهزمغ ،وربا و مشچ اب هدننکهراشا :زاّمَغ )۴۰(
ربارب دص :ُوت دص )۴۱(
ندرک تاق�م ،ندید راب کی :هِیقُل )۴۲(
شورف و دیرخ :عیب و 'یرِش )۴۳(
یزاب :بْعِل )۴۴(
زاب رامق :نَز جنپ شش )۴۵(
یزاب گنرین و یراک بیرف :لَغَد )۴۶(
درن تخت یزاب رد یح�طصا ،روما رد ندنام زجاع و توهبم و تام ،�خاب زا هیانک :هَرَدشش )۴۷(
یراد �شیوخ :زَِرتحُم )۴۸(
تساوشیپ و گنهاشیپ ینعم هب اجنیا رد ،بآ هب هدنوش دراو :دراو )۴۹(
نوتس ففخم :ُ�ُس )۵۰(
یهام :توُح )۵۱(
تسا یهلا هیلامج و هیل�ج تافص زا هیانک ،تشگنا ود :نیََعبْصِا )۵۲(
بانط ،نامسیر :لبَح )۵۳(
یکرت ظفل ،ردارب :یَچا )۵۴(
اتمه ،دننام ،ریظن ،لثم :وفُک )۵۵(
رگید یزیچ رد یزیچ ندیناجنگ :جرَد )۵۶(
دنتشاذگ یم دوب کیراب یوان دننام هک یبوچ ای نینهآ ف�غ رد ارنآ هک کچوک ریت یعون :کَوان )۵۷(
نآ ریظن و مدنگ ماعط زا یتشم :هْنفَح )۵۸(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۵۹(
ایرد :رحَب )۶۰(
یزیچ لخاد ،مکش :فْوَج )۶۱(
هسینَک ،نایدوهی دبعم ،هناخ تب :سینَک )۶۲(
هدنروآ رد هابتشا هب :زادنا طلغ )۶۳(
وید ،کانمهس و دب ،تشز دوجوم :تیرفِع )۶۴(
لِگ :نیط )۶۵(


