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۷۸۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درکن دود و متخوس وت ِشتآ ِرس رب
درکن دوس و متخیر وت شتآ رب بآ

هویش نارازه هب ار دوخ لد مدومزآ
درکن دونشخ وت ِلصو زا زج هب شزیچ چیه

دیشکن هُک ،نم لد نیا دیشک قشع زا هچنآ
درکن دوع ،نم لد نیا درک شتآ رد هچنآ و

؟یلد درک ورگ قشع رد هن هدنب نیا :متفگ
درکن دوز یلو ،درک یلب :هک ربلد تفگ

؟ریصقت نآ ارم تسدرک هچ هک یدید هآ
)۱(درکن دورمن ِرس و غامد هب هّشپ هچنآ

)۲(تسناروجنرِ یسیع تبل ِلعل نآ هچ رگ
درکن دوبهب هراچ ارم روجنر لد

دشن )۳(هتسخ وت نکفاریت هزمغ زا مناج
درکن دوخ و هرز ار تشوخ فلز زج هکناز

تسا نمچ کشر هک وت لامج ِنسُح و کمن
درکن )۴(دوسکمن هدنب رگج زج ناهج رد

کیلو رای مغ تسیجنگ هک ،شاب شمخ نیه
درکن )۵(دودَناَرز یور نیا زج جنگ نآ فصو

۷۷۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دماین مرتشوخ وت ز ،مدومزایب ار همه
دماین مرهوگ وت وچ ،ایرد هب مدشورف وچ

مدیشچ مُخ رازه ز ،مداشگ )۶(اهبنُخ رس
دماین مرس و بل هب وت )۷(ِشکرس ِبارش وچ

؟ددنخب نمسای و لگ نم لد رد هک بجع هچ
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؟ددنخب نمسای و لگ نم لد رد هک بجع هچ
دماین مرب رد ،وت وچ یفیطل ،)۸(یرب نَمَس هک

مدرک کرت زور هس ود ار دوخ ِدارم َتِیپ ز
؟دماین مرّسیم هک سپ ناز دنام دارم هچ

رکاچ و مxغ مدش وچ ار تیهاش زور هس ود
دماین مرکاچ وچ هک یهاش دنامن ناهج هب

نودرگ نارفاسم ز رپرب تفگب مدَرِخ
؟دماین مرفاسم هک یتسشن اپ هتسکش هچ

لد ِرتوبک منت ز تماب یوس دیرپ وچ
دماین مرتوبک هک لبلب وچ مدش ناغف هب

نازاب وچ مدش اوه هب لد ِرتوبکِ یپ وچ
؟دماین مربارب هک )۹(اقنَع و دنام یامه هچ

نامیشپ ِلد نآ و وت ،ناشیرپ ِنت یا ورب
دماین مرگید لد ،متسرن ات ود ره ز هک

۹۸۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 دنهاوخ ار وا یاهب و دوزف اهب رد دنهاوخ رب زیتس زا ناشیا هنیآ ره یوشیم یرتشم ار لOب نوچ هک ار قیدص مOسلاهیلع یفطصم ندرک تیصو - ۲۹ شخب
ناتسب نم زا اهب مین و شاب نم لیکو ،نک دوخ کیرش تلیضف نیرد ارم ،ندوزف

وجلابقا یاک شتفگ یفطصم
وت )۱۰(ِزابَنا موشیم نم نیردنا

نم رهب یمین ،شاب ملیکو وت
)۱۲(نََمث نم زا )۱۱(نک ضبَق ،وش یرتشم

نامز نآ تفر ،منک تمدخ دص :تفگ
نامایب ِدوهج نآ ٔهناخ یوس

رَهُگ نxفط فک زک دوخ اب تفگ
ردپ یا ندیرخ ناسآ ناوت سپ

)۱۳(لوگ ِنxفط نیزا ار نامیا و لقع

لوغ ِوید ایندِ کلُم اب درخیم
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لوغ ِوید ایندِ کلُم اب درخیم

ار رادرُم دهد تنیز نانچنآ
ار رازلگ دص ود ناشیا ز دَرَخ هک

رحِس هب دیامنب باتهم نانچنآ
رحِس هب َدیابرِب هسیک دص ناسَخ زک

دنتخومآ یرجات ناشایبنا
دنتخورفا نید عمش ناشیا شیپ

دربن و رحس زا رحاس ِلوغ و وید
درک تشز ناشرظن رد ار ایبنا

ودع ییوداج هب دنادرگ تشز
)۱۴(وُش و تفُج نایم دتفا قxط ات

دنتخود یرحِس هب ار ناشاههدید
دنتخورفب )۱۵(سَخ هب رهوج نینچ ات

تسا رترب مَلاع ود ره زا رَهُگ نیا
تسا رخ وک ،لهاج ِلفط نیز رخب نیه

تس یکی رهوگ و )۱۶(هرهُمرَخ ،رخ شیپ
تس یکش ایرد و رُد رد ار )۱۷(کَشِا نآ

وا یاهرهوگ و تسا رحب ِرکنُم
؟وجهیاریپ و رُد ناویح دَُوب یک

تسا هداهنن ادخ ناویح رس رد
تسََرپرُد و لعل دنب رد دَُوب وک

؟راوشوگ یدید چیه ار نارخ رم
رازهزبس رد دَُوب رخ ِشوه و شوگ

ناوخب *نّیتلاَو رد میوق�تلا ِنَسَْحا
ناج !تسود یا تسا رهوگ یمارگ هک

نوزف وا شرع زا ،*میوق�تلا ِنَسَْحا
نورب ترکف زا ،میوق�تلا ِنَسَْحا

)۱۸(عَِنتْمُم نیا تمیق میوگب رگ
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)۱۸(عَِنتْمُم نیا تمیق میوگب رگ

)۱۹(عَِمتْسُم دزوسب مه ،مزوسب نم

نارم وس نیا رخ ،و اجنیا دنبب بل
نارخ نآ یوس قیّدِص نیا تفر

دوشگ رب ار رد وچ ،دز رد هقلح
دوهج نآ یارس رد دوخیب تفر

تسشن شتآ رپ و تسمرس و دوخیب
تسَج خلتِ مxک سب شناهد زا

؟ینزیم نوچ ار �ا �یلَو نیک
ینشور �وُدَع یا ؟تسا )۲۰(دقِح هچ نیا

دوَخ نید ردنا تسا یقدص ار وت رگ
؟دهدیم نوچ تلد ،قداص رب ملظ

یاهدام یدوهج نید رد وت یا
؟یاهدازهش رب وت یراد نامگ نیک

دوَخ ِزاسژک ٔهنییآ ز همه رد
دبا ِنیرفن )۲۱(ِدودرَم یا رگنم

تسَج قیّدِص بل زا مد نآ هچنآ
تسد و یاپ وت ینک مُگ ،میوگب رگ

تاُرف نوچمه )۲۲(َمکِحْلاُ عیباَنی نآ
تاهِجیب زا ،ناود وا ِناهد زا

ناور دش یبآ هک یگنس زا وچمه
**نایم زا هن ،دراد هیام ولهپ ز هن

ار گنس نآ ّقح هدرک دوخ )۲۳(َِرپسِا
ار گنرانیم ِبآ هداشگ رب

رون وتِ مشچ ٔهمشچ زک نانچمه
)۲۵(روُتف و )۲۴(لخُب یب تس هدرک ناور وا

تسوپ ز هن ،دراد هیام نآ هیپ ز هن
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تسوپ ز هن ،دراد هیام نآ هیپ ز هن
تسود ،داجیا رد درک یشوپیور

شبذاج ِداب ،شوگ )۲۶(ِیxَخ رد
شبذاک و مxک ِقدِص )۲۷(ِکِردُم

؟ناوختسا درُخ نآ ردنا تسا داب هچ نآ
ناوخهّصق ِتوص و فرح دریذپ وک

سب و تسا شوپور ،داب و ناوختسا
سک تسین نادزی ریغ مَلاع ود رد

باجتحایب ،وا لیاق ،وا عَِمتسُم
)۲۸(باثُم یا ***سأ�رلا َنِم ناْنُذاْـَلا هکنآز

 ،تسا قح ترضح دیوگ یم و دونش یم هطساو و باجح یب هکنآ
.تسا رس وزج مه شوگ ود !هدیسر شاداپ هب یا اریز

وا رب دیآیمه رگ تمحر :تفگ
)۲۹(وخْمارکِا یا ،شْناتسب ،هدب رز

تلد دزوسیم وچ رَخاو َشنَم زا
تلکشم ددرگن لح )۳۰(َتنوُؤَمیب

دوجُس دصناپ ،منک تمدخ دص :تفگ
دوهج نكل ،وكن مراد یاهدنب

ریگب ،َشتَسا هایس لد و دیپس نت
رینُم لد و هایس نت هِد ضوع رد

)۳۱(مامُه نآ دروایب و داتسرف سپ

مxغ نآ ابیز تخس قَحَلا دوب

دوهج نآ ناریح دنام هک نانچنآ
دوز تفر اج زا شگنس نوچ ِلد نآ

دَُوب نیا ناتسرپتروص تلاح
دَُوب )۳۲(نیموُم یتروص زا ناشگنس

دشن یضار و هزیتسا درک زاب



Page 6 of 8

664_Qazal & Mathnavi 6/21/17 12:00 PM

دشن یضار و هزیتسا درک زاب
ُدب چیهیب هدب نوزفا نیرب هک

دوزف یو رب مه هرقن )۳۳(ِباصِن کی
دوهج نآ ِصرح تشگ یضار هک ات

)۹۵(نیت هروس ،میرک نآرق *

)١( ِنُوْتي�زلاَو ِ��تلاَو

.نوتیز و ریجنا هب مسق

)٢( َ�ِنيِس ِرُوطَو

.انیس روط هب مسق و

َهَو ْ£ا ِدََلبْلا اَذٰ )٣( ِ�ِمَ

.ناما و نما رهش نیا هب مسق و

)۴(ٍ ميِوَْقت ِنَسَْحأ يِف َناَسْنِْ¥ا َانْقَلَخ ْدَقَل

.میدیرفآ راتخاس نیرتوکین رد ار ناسنا ام هک

)۵( َِ�لِفاَس َلَفَْسأُ هاَنْدَدَر �ُمث

.میدینادرگرب )ناکما هبتر نیرتتسپ و منهج( نیلفاس لفسا هب )شهانگ و یساپسان رفیک هب( سپس

)۶( ٍنُونْمَم ُْريَغ ٌرَْجأ ْمُهََلف ِتاَحِلا�صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ�لا �ِ©إ

.هتسسگان تسا یشاداپ ار ناشیا هک دندش راکوکین و دندروآ نامیا هک نانآ رگم

)٧( ِني�دلاِب ُدْعَب َكُب�ذَكُي اََمف

؟دراد یماو ازج زور ندرمش غورد رب ار وت هچ )ناسنا یا( سپ

)٨( َ�ِمِكاَحْلاِ مَكَْحأِبُ ��ا َسْيََلأ

!؟تسین نارواد نیرتهب دنوادخ ایآ 
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!؟تسین نارواد نیرتهب دنوادخ ایآ 

۴۰۷ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

ینک باطخ یسب رگ )۳۴(ینَِرا
****زاب )۳۵(یناَرتنَل هب دیآ گناب

۶۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

ۖ ْمُهَبَرْشَم ٍساَُنأ �لُك َِملَع ْدَقۖ  ًاْنيَعَ ةَرْشَع َاَتْنثا ُْهنِم ْتَرَجَْفناَفۖ  َرَجَحْلا َكاَصَعِب ْبِرْضا َانْلَُقف ِهِمْوَِقلٰ ىَسوُمٰ ىَقَْستْسا ِِذإَو  
ْ£ا يِف اَْوثْعَت َ©َوِ ��ا ِقْزِر ْنِم اُوبَرْشاَو اوُلُك َنيِدِسْفُم ِضْرَ  

هدزاود سپ .نزب گنس نیا هب ار تیاصع :میتفگ سپ ،درک بآ تساوخرد شموق یارب یسوم هک هاگ نآ ]دینک دای[ و  
]:میتفگ و[ .تخانش ار دوخ هژیو همشچ ]لیئارسا ینب هورگ هدزاود زا[ یهورگ ره هک یروط هب دیشوج نآ زا همشچ  

دینکن اپ رب بوشآ و هنتف نیمز رد هناراکهبت و دیماشایب و دیروخب ادخ ِیزور زا .

ثیدح ***

َضَمْضَمـَْلا ِسأ�رلا َنِم ِناْنُذاْـلاَو ٌة�نُس ُقاشنِتْسِاْـلا َو ُةَ

.ددرگ یم بوسحم رس وزج مه شوگ ود و تسا تنس ندنادرگ ینيب و ناهد رد بآ

۱۴۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ****

�·َو ِ·ٰ ىَسوُم َءاَج اَ َلَو يِناََرت ْنَل َلاَقۚ  َكْيَِلإ ُْرظَْنأ يِنَِرأ �بَر َلاَق ُه�بَر ُهَم�لَكَو َانِتاَقيِ ُهَناَكَم �رََقتْسا ِنِإَف َِلبَجْلا ىَِلإ ُْرظْنا ِنِكٰ  

ّكَد ُهَلَعَج َِلبَجِْلل ُه�بَرٰ ى�لَجَت ا�مََلفۚ  يِناََرت َفْوَسَف ْ·ا ُل�َوأ اََنأَو َكْيَِلإ ُْتُبت َكَناَْحبُس َلاَق َقاََفأ ا�مََلفۚ  اًقِعَصٰ ىَسوُم �رَخَو اً َ�ِنِمْؤُ

هدب ناشن نم هب ] ار دوخ [!اراگدرورپ :درک ضرع ،تفگ نخس وا اب شراگدرورپ و دمآ ام هاگ هدعو هب یسوم نوچ و  
!ندید یهاوخ زین ارم تفرگ رارق شیاج رد رگا ،رگن رد هوک نادب یلو .دید یهاوخن ارم زگره :دومرف !منیبب ار وت ات  
شوه هب نوچ و .داتفا شوهیب یسوم و تخاس یشxتم و درُخ ار نآ درک یّلجت هوک نآ رب شراگدرورپ هک یماگنه و  

هب [ نمؤم نیتسخن نم و مدروآ هبوت تهاگرد هب ] قولخم اب تسناجم هنوگ ره زا [ هّزنم یئوت :درک ضرع دمآ  
.متسه ] رَس مشچ هب وت ندوب یندیدان

۱۷۸۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یوت کی نآ ،دوش کی نوچ نز و درم
یوت )۳۶(َکنآ ،دش وحم اه کی هک نوچ
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.دوب هتفر وا زغم رد یا هّشپ هک تسا لباب هاشداپ دورمن ناتساد هب هراشا :درکن دورمن ِرس و غامد هب هّشپ هچنآ )۱(
نارامیب شخبافش :ناروجنر ِیسیع )۲(
حورجم ،یمخز :هتسخ )۳(
.ددنگن ات دنشاپ نآ رب رایسب کمن و دنزپب ای و دننک کشخ باتفآ رد و دنربب ازارد زا هک یتشوگ :دوسکمن )۴(
راگنرز ،هدش هدناشوپ xط زا یاهی© اب هک یزلف یگژیو :دودَناَرز )۵(
مُخ ،دنزیر نآ رد نآ لاثما و بارش هک یفرظ :بنُخ )۶(
دشابن هتخیمآ بآ اب هک یبارش ،دنت و یوق :شکرس ِبارش )۷(
دراد وبشوخ و ،دیفس ،فیطل یندب هک یسک :رب نَمَس )۸(
غرمیس :اقنَع )۹(
کیرش :زابَنا )۱۰(
ریگب :نک ضبَق )۱۱(
اهب ،تمیق :نََمث )۱۲(
نادان ،هلبا :لوگ )۱۳(
رهوش و نز :وُش و تفُج )۱۴(
شزرا یب زیچ زا هیانک ،کاشاخ :سَخ )۱۵(
دنزیوآ رتسا و بسا و رخ ندرگ رب ار نآ هک یبآ ای دیفس گرزب هرهُم یعون :هرهُمرَخ )۱۶(
یکرت ظفل ،غ©ا ،رخ :کَشِا )۱۷(
لاحم ،عیفر :عَِنتْمُم )۱۸(
هدنونش :عَِمتْسُم )۱۹(
هنیک :دقِح )۲۰(
لوبقلباقریغ ،هدشدر :دودرَم )۲۱(
تمکح یاه همشچ :َمکِحْلاُ عیباَنی )۲۲(
َرپِس :َرپسِا )۲۳(
ندرک غیرد ،کاسما ،ندرک یلیخب :لخُب )۲۴(
یتسس :روُتف )۲۵(
یلاخ یاضف :xَخ )۲۶(
دنکیم کرد ار یزیچ هک یسک ،هدنبایرد :کِردُم )۲۷(
هتفرگ شاداپ و رجا :باثُم )۲۸(
دراد یگدنشخب تفص هک یسک :وخْمارکِا )۲۹(
هنیزه ،جرخ :َتنوُؤَم )۳۰(
هدنشخب و گرزب درم :مامُه )۳۱(
موم دننام :نیموُم )۳۲(
.تسا مهرد تسیود لداعم هرقن ِباصِن .دوش یم بجاو نآ رب تاکز هک یلام ،هشیر و لصا :باصِن )۳۳(
ارم نایامنب :ینَِرا )۳۴(
ینیبیمن ارم زگره :یناَرتنَل )۳۵(
اجنآ ،هاگنآ ،دراد رود هب هراشا هک تسا یا هملک :َکنآ )۳۶(


