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۱۸۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نابرق منک ار لد نم هک دیآیمه لد رد ارم
)۲(نامرف نیا ندرک دیابب ،)۱(ندرک یلِدَدب دیابن

ممارایب لد اب نم هک ،دماراین یم نم لد
ناج اب دش )۳(مصَخ دیابن ،لد کرت درک دیابب

ناداش دوخ گرم رد همه ،نادرم یهز ،نادیم )۴(یهز
نادیم رد تفر هگناو درک دیاب یوگ دوخ ِرس

ار وا هدش رَس یاضق ،قشاع لد Qرِس یهز
)۵(نXوج نینچنیا دراد هک رَس نآ کنخ ،رِس نیا کنخ

یرای دوخ نوخ رد رگ و ،)۶(یراّیع و زابناج رگا
؟)۸(نایاسَرت وچ یسرت یم هچ ؟)۷(یراخ یم هچ ندرگ ِسپ

یریگ یم ریجنز رس ،یریجنز نونجم رگا
؟)۹(نابنا رد هبرگ نوچ ییچ ،یتسداز ریش زا رگو

بشما ماوت نامهم :هک هراوخرگج نآ تفگ ارم
نامهم یپ نک یبابک ،لد یا شک خیس رد رگج

بشما باوخ رفک و مارح ،بشما بارش و تسا بابک
ناطلس بش رتچ رد ناهن ،دمآ رتچ وچمه بشما هک

هتسد رب همخز و بابر ،هتسبرب مشچ )۱۰(یبابر
ناغفا وا باوخ زا ارم ،هتسهآ هدنار هچنامک

مناد یم ،تسیک هدنشک ،مناج رد تساهشکاشک
ناکما متسین نکیلو ،میاسایب مهاوخ یمد

درآ نورب یزاب رگد ،درآ نونج مزور ره هب
ناریح وا یاهیزاب ز ،میوا هچیزاب نم هک

نوخ دزیرب هگ رغاس وچ ،دنادرگب هگ مماج وچ
ناریو دنک هگ متسم وچ ،دناشوجب هگ مَرمَخ وچ
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ناریو دنک هگ متسم وچ ،دناشوجب هگ مَرمَخ وچ

دناشورخرد مگنچ وچ ،دناشونب )۱۱(مفرِص یهگ
)۱۲(ناظقَی دنک یم محبص هب ،دناشوپب یم مماش هب

اهیزاون هدنب یهز ،تسزیربت سمش زا نیا رگ
نارود یهز و رود یهز ،تسا نودرگ رود زا رگو

۲۰۷۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ ِصَلخَم نایب و یگنچ ریپ ٔهصق ٔهیقب

بََرط ُرپ دش ناهج یو زک یبرطم
بجع تXایخ شزاوآ ز هتسُر

یدش ناَّرپ ،لد غرم ،شیاون زا
یدش ناریح ،ناج شوه ،شیادص زو

دش ریپ ،و راگزور دمآرب نوچ
دش )۱۳(ریگهّشپ ،زجع زا شْناج زاب

)۱۴(مُخ تشپ نوچمه تشگ مخ وا تشپ

)۱۵(مُدلاپ نوچمه ،مشچ رب ناوربا

شازفناج فیطل زاوآ تشگ
)۱۶(شX هب یدیزرین سک دزن و تشز

هدمآ )۱۷(هرُهزِ کشَر یاون نآ
هدش یریپ ِرخ ِزاوآ وچمه

؟دشن شوخان نآ هک شوخ نیمادک دوخ
؟دشن )۱۸(شَرفِم ناک ،فقس نیمادک ای

)۱۹(رودُص رد نازیزع زاوآ ریغ

روص خَفن ناشْمَد سکع زا دوب هک

تسوزا تسم اه نوردناک ینوردنا
تسوزا تسه ناماهتسه نیک یتسین

وا زاوآ ره و رکف یابرهَک



Page 3 of 5

657_Qazal & Mathnavi 5/3/17 11:02 AM

وا زاوآ ره و رکف یابرهَک
وا زار و یحو و ماهلا ّتذل

فیعض و تشگ رتریپ برطم هکنوچ
)۲۰(فیغَر کی ِنیهَر ،یبسک یب ز دش

یسب یداد متلهم و رمع :تفگ
)۲۱(یسَخ اب ایادخ یدرک اه فطل

لاس داتفه ماهدیزرو تیصعم
)۲۲(لاَون یزور نم ز یتفرگن زاب

ماوت نامهم زورما ،بسک تسین
ماوت ِنآ ،منز وت رهب ،گنچ

وج�ا دش و تشادرب ار گنچ
وگ هآ )۲۳(بِرَثی ناتسروگ یوس

)۲۴(اهبمشیربا قح زا مهاوخ :تفگ

اه بلق دریذپ ییوکین هب وک

داهن رس نایرگ و رایسب دز گنچ
داتف یروگ رب و درک نیلاب ،گنچ

تسَر سبح زا شْناج غرم ،شدرب باوخ
تسَجِب و درک اهر ار یگنچ و گنچ

ناهج جنر و نت زا دازآ تشگ
ناج یارحص و )۲۵(هداس ناهج رد

ارجام نایارس اجنآ وا ناج
ارم یدندنامب رگ اجنیردناک

راهب و غاب نیرد مناج یُدب شوخ
رازهلX یبیغ و ارحص نیا تسم

یمدرکیم رفس اپ یب و رس یب
یمدروخیم َرکِش ،نادند و بل یب

)۲۶(غامِد جنر زا غراف ،یرکف و رکذ
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)۲۶(غامِد جنر زا غراف ،یرکف و رکذ

)۲۷(غX ،خرچ نانکاس اب یمدرک

یمدیدیم ی�اع هتسب مشچ
یمدیچیم یفک یب )۲۹(ناحیَر و )۲۸(درَو

لسع یایرد قرغ ،یبآ غرم
)۳۱(*لََستْغُم و بارش ،)۳۰(یبویا نیع

قرف هب ات اپ زا بویا ودب هک
)۳۲(قرش رون نوچ اه جنر زا دش کاپ

خرچ وچ یدوب رگ ،مجح رد یونثم
)۳۳(خَْرب مین نیز وا رد یدیجنگن رد

خارف سب ِنامسآ و نیمز ناک
)۳۴(خاش خاش ار ملد یگنت زا درک

دومن مباوخ نیردناک یناهج نیو
دوشگ ار ملاب و ّرپ شیاشگ زا

یُدب ادیپ را شهار و ناهج نیا
یُدب اجنآ یاهظحل کی یسک مک

وشم )۳۵(عِماط ،ین :هک دمآیم رما
ورب ،دش نوریب راخ تیاپ ز نوچ

وا ناج اجنآ دزیم )۳۶(یلوُم لوُم
وا ناسحا و تمحر یاضف رد

۴۲ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق

َهۖ  َِكلْجِرِب ْضُكْرا ٌباَرَشَو ٌدِراَب ٌلََستْغُم اَذٰ

.تسا ندیشون یازس و �سش نت یاج هک کنخ یا همشچ کنیا ،بوک نیمز رب ار دوخ یاپ ،بویا یا

ندیسرت ،ندرک لمع و رکف ینهذ نم لد ساسا رب :ندرک یلِدَدب )۱(
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ندیسرت ،ندرک لمع و رکف ینهذ نم لد ساسا رب :ندرک یلِدَدب )۱(
ندرک یرادربنامرف ،ندرک تعاطا :ندرک نامرف )۲(
نمشد :مصَخ )۳(
تسا شوخ هچ ،تسا بوخ هچ ،هب هب :یهز )۴(
ییامندوخ ،ندرک تکرح ،�خات بسا :نXوج )۵(
دزد ،تسدرت ،درمناوج :راّیع )۶(
ندرک ینارذگ تقو ،ندروآ هناهب :ندیراخ ندرگ ِسپ )۷(
یحیسم ،هدنسرت :اسَرت )۸(
یگراچیب سح ،ندوب مگ رد رس ،اه یگدش تیوه مه رد ندش مگ و یجیگ :نابنا رد هبرگ )۹(
بابر هدنزاون :یبابر )۱۰(
یگتخیمآ نودب و بان هداب دارم ،صلاخ :فرِص )۱۱(
رادیب :ناظقَی )۱۲(
ناوتان تخس :ریگهّشپ )۱۳(
هرمُخ :مُخ )۱۴(
مُدراپ ،دریگیم رارق مد ریز رد روتس نار یور هک نXاپ بقع ۀمست :مُدلاپ )۱۵(
)۱۶( Xرادقم یب و زیچان :ش
.دزیگنا کشر هب تسا برط یادخ هک ار هرهز هراتس هک شوخ رایسب یاوآ :هرُهزِ کشَر )۱۷(
دننارتسگب نیمز یور هچنآ :شَرفِم )۱۸(
قح هاگ یّلجت بلق و تسا بلق هاگلزنم هنیس ،هنیس ینعم هب ردَص عمج :رودُص )۱۹(
نان هدرگ :فیغَر )۲۰(
نوبز و هیامورف ،کاشاخ و راخ :سَخ )۲۱(
بیصن و هرهب ،اطع :لاَون )۲۲(
هنیدم نیشیپ مان :بِرَثی )۲۳(
.دنا هدرب یم راک هب مشیربا ،میس یاج هب یهز یاهزاس رد امدق هکنآ ببس هب ،�خاون گنچ و ندز زاس دزم :اهبمشیربا )۲۴(
.درادن هار بیکرت نآ رد هک تادرجم و بیغ ملاع :هداس ناهج )۲۵(
یزغم یاهتیلاعف جنر :غامِد جنر )۲۶(
)۲۷( Xیخوش :غ
لُگ :درَو )۲۸(
وبشوخ و زبس هایگ ره :ناحیَر )۲۹(
دیشوج ادخ نامرف هب بویا یاپ ریز رد هک یا همشچ :یبویا نیع )۳۰(
وش و تسش یاج :لََستْغُم )۳۱(
دبات یم رواخ زا هک باتفآ رون :قرش رون )۳۲(
هراپ :خَْرب )۳۳(
هّکت هّکت ،هراپ هراپ :خاش خاش )۳۴(
هدننک عمط :عِماط )۳۵(
نک گنرد :لوُم لوُم ،ندرک ریخأت ،ندرک گنرد :ندیلوُم )۳۶(


