
Page 1 of 11

665_Qazal & Mathnavi 6/28/17 4:30 PM

۳۰۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بشما بسخم ،نیشنم ،ملاع ِرَدب و ردَص هله
)۱(ْبَصْناَف َتْغََرف 'اذِاَف ،دمآ رد رب قاُرب هک

تسدوب هتسسگ عمط و تسدوب هتسب قیرط وچ
بهذم و قیرط اشگب ،اهنامسآ رب آرب وت

دیاشگ رد رازه ود ،دیاپن کلف یسََفن
بل نآ دیاشگ اعد هب *)۳(أَرقِا )۲(ِصاخ ِریما وچ

یهاش )c)۴رُد تفایب هک ،یهام وچ ور رحب یوس
)۵(ْبَغَْراَ ْکیَلِا :وگب وت ؟یهاوخ هچ وا دیوگب وچ

مدیود رس هب ملق وچ ،مدینش وت )۶(ِریرَص وچ
؟بلاق )۷ِ(عادُص منک هچ ،مدیسر وت بلق هب وچ

ناماد ربک ز مشکب نامmس شوخِ مmس ز
)۸(بtَیطُم ام ِناج و لد تمmس زا تسدش هک

یباطخ نینچِ مد ز ،یبارش نینچ ِفک ز
)۹(بtدَؤُم یلد ناهج هب دنامب رگا تسبجع

هتسَرِب دوخ زاین ز ،هتسُرِب قح )۱۰(ِیانَغ ز
)۱۲(بtهَلُم یناف هدش )۱۱(ّقَحلااََنا ِلغاشم هب

یباتفآ ِناج وت هک لِگ نیا زا ار بآ شکب
)۱۳(بtکَرُم لِگ هب وا دش وچ ،یفاص حور دنامن هک

تبرق داب هدوزف هک مرآ وت رب تاولص
)۱۴(بtرَقُم اهوزج همه ددرگ لُک ِبرق هب هک

مشیپ تستمایق وچ )۱۵(تروصِ خَفن ز ناهج ود
)۱۷(بtتَرُم نایمسج یوس و )۱۶(تسََلزَلزُم ناج یوس

�فگ ز ین ،تسلد ز )۱۸(َرف نیاک شوکم نخس هب
)۱۹(بَلعَث دید ّمُد ز و دیبای یاپ ز رنه هک
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)۱۹(بَلعَث دید ّمُد ز و دیبای یاپ ز رنه هک

۱ هيآ ،)۹۶(قلع هروس ،ميرك نآرق *

َقَلَخ يِذtلا َكcبَرِ مْساِبْ أَرْقا

.ديرفايب هك تراگدرورپ مان هب ناوخب

۱۸۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شارخیم و شارتیم ،هر نیردنا
شابم غراف یمد ،رخآِ مد ات

۱۴۵۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ل[م\زُمـْلا اَهXَیا ای ریسفت - ۵۴ شخب

ببس نیز ار یبن **لcمtزُم دناوخ
بَرَهلاُوب یا میلگ زا آ نورب هک

 درک باطخ ودب و دناوخ »هدیچیپ دوخ هب میلگ« ار ربمایپ ،دنوادخ ورنیا زا
.آ نوریب اوزنا و تولخ میلگ زا ،قیmخ زا نازیرگ یا :هک

شوپم ور و میلگ ردنا شکم رس
شوه وت ،نادرگرس تس یمسج ناهج هک

یعّدُم گنن ز ناهنپ وشم نیه
)۲۰(یعَشعَش یحو عمش یراد وت هک

مامُه یا یعمش هک **َلیtللاِ مُق نیه
مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

تسا بش مه نشور زور ،تغورفیب
تسا )۲۱(َبنَرا ِریسا ریش تهانپیب

افص رحب نیرد نابیتشک شاب
یفطصم یا ییناثِ حون وت هک

)۲۲(بابُل اب دیاببیم یسانش هر

بآ هار ردنا هصاخ ،ار یهر ره

هدزهَر ناوراک رگنب ،زیخ
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هدزهَر ناوراک رگنب ،زیخ
هدش نابیتشک تس یلوغ فرط ره

۲و۱ هيآ ،)۷۳(لمزم هروس ،ميرك نآرق **

ْ�ا اَه�َيأ اَي )۱(ُلcمtزُ

هديچيپ دوخ رب هماج ىا

)mً)۲ِيلَق tِ�إ َلْيtللاِ مُق

ار ىكدنا رگم ،رادب هدنز ار بش

۱۴۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناور ،بش دش کلف ردص رب ،)۲۳(رَدب
ناگس ِگناب زا دراذگن ار ریس

وت ِرَدب رب ناگس نوچمه )۲۴(نانِعاط
وت ِردصِ یوس دنرادیم گناب

***)۲۵(اُوتِصَنا ِرما ز دناَّرک ناگس نیا
وت ِرَدب رب )۲۷(ناُنک عَو عَو ،)۲۶(هَفَس زا

ار روجنر افش یا راذگمب نیه
ار روک یاصع ،رَکِ مشخ ز وت

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ***

َنوُمَحُْرت ْمُكtلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو

.دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ ...

۱۴۷۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناَمکُرت نآ )۲۸(ِقُج�آ دوخ تسیچ
؟ناهج نmیپ هَّرن یاپ شیپ
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)۲۹(مرَصرَص شیپ هب وا غارچ نآ

مربمغیپ )۳۰(نیهِم یا ؟دشاب هچ دوخ

کانمهَس ِروُص هب وت مد رد زیخ
کاخ ز دیور رب هدرُم نارازه ات

زیختسار یتقو ِلیفارسا وت نوچ
زیختسر زا شیپ زاس یزیختسر

)۳۱(َمنَص یا ؟تمایق وک :دیوگ هک ره

منم َکن تمایق :هک امنب شیوخ

هدزتنحم )۳۲(ِلیاس یا رگن رد
هدش نوزفا ناهج دص تمایق نیز

تونق و رکذ نیا لها دشابن رو
توکس ،ناطلس یا قَمَحاـلا ُباوج سپ

باوج دیآ توکس ،قح نامسآ ز
باَجتسُمان اعد اناج دَُوب نوچ

دش هاگنَمرِخ تقو اغیرد یا
دش هاگیب ام ِتخب زا زور کیل

مmک نیا یخارف و تس گنت ،تقو
ماود ِرمع وا رب دیآیم گنت

گنت یاه )۳۳(وک نیا ردنا یزابهزین
گنت هب درآ یمه ار نازابهزین

)۳۴(ماوَع مهف و رطاخ و گنت ،تقو

مmغ یا تسا تقو ز هر دص رت گنت

یشماخ دمآ قمحا باوج نوچ
؟یشکیم نوچ نخس رد یزارد نیا

مرک جوم و تمحر لامک زا
من و ناراب ار هروش ره دهدیم
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من و ناراب ار هروش ره دهدیم

۱۲۷۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(جاجُز رب یرون ،و بآ رد دبس نوچ

)۳۶(جادِخ دشاب نآ دنناد دوخ ز رگ

)۳۷(دونَع دناد ،وج ز ددرگ ادج نوچ

دوب یوج زا شوخ ِبآ نآ وردناک

بورغ زا ،دنادب مه هنیگبآ
بوخ نابات هم زا دوب )۳۸(عَُمـل نآک

****مُق ِرما دیاشگ ار شمشچ هکنوچ
مود ِراب رحس نوچ ددنخب سپ

شدوخٔ هدنخ نآ رب مه دیآ شهدنخ
شدمآیم رب دیلقت نآ رد هک

زارد و رود ِهر نیدنچ زا دیوگ
زار ِرارسا نیا و دوب تقیقح نیک

رود ز دوخ هنوگچ یداو نآ رد نم
!روش و )۳۹(ایمَع زا مدرکیم ییداش

؟دوب هچ نآ ،و )۴۰(لایخ متسبیم هچ نم
دومنیم یشقن تسُس متسُس کرد

؟تساجک نادرم ِترکف ار هر ِلفط
؟تسار ِقیقحت وک و وا لایخ وک

ریش هک ای دشاب هیاد ،نmفط ِرکف
)۴۱(ریَفن و هیرگ ای زوج و زیوَم ای

لیلَع ِلفط نوچ تسه دcلَقُم نآ
لیلد و کیراب ثحب دراد هچ رگ

۷-۱ هيآ ،)۷۴(رثدم هروس ،ميرك نآرق ****

ْ�ا اَه�َيأ اَي )۱(ُرcثtدُ

هديشك رس رد هماج ىا
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هديشك رس رد هماج ىا

)۲(ْرِْذَنأَف ْمُق

. هدب رادشه و زيخرب

)۳(ْرcبَكَف َكtبَرَو

.نک دای یگرزب هب ار تراگدرورپ و

)۴(ْرcهَطَف َكَباَيِثَو

.راد هزيكاپ ار تاهماج و

)۵(ْرُجْهاَف َزْج�رلاَو

.نيزگ ىرود اه ىديلپ زا و

ُ¤َْمت َ�َو )۶(ُرِثَْكتْسَت ْ

.یرامشب نوزف ارنآ هک نکم یششخب و 

)۷(ْرِبْصاَف َكcبَِرلَو

.رآ ربص تراگدرورپ یاضر ىارب

۸-۱ هيآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،ميرك نآرق

 )۱( َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ

؟ميدوشگن تيارب ار تاهنيس ايآ

)۲(َكَْرزِو َْكنَع َانْعَضَوَو

؟ميتشادنرب تتشپ زا ار تنارگ راب و

)۳(َكَرَْهظ َضَْقَنأ يِذtلا

؟درک یم ینیگنس  وت تشپ رب هک یراب

)۴( َكَرْكِذ َكَل َانْعَفَرَو
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)۴( َكَرْكِذ َكَل َانْعَفَرَو

؟ميتخاسن هزاوآدنلب ار وت ايآ

)۵(اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم tنِإَف

.تسا ىناسآ ىراوشد ىپ زا ،سپ

)۶(اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم tِنإ

.تسا ىناسآ ىراوشد ىپ زا هنيآ ره

)۷( ْبَصْناَف َتْغََرف اَذِإَف

.شوك تدابع هب ،ىوش غراف راك زا نوچ

)۸(ْبَغْراَف َكcبَر ٰىَِلإَو

.وش قاتشم تراگدرورپ هب و

۱ هيآ ،)۱۰۳(رصعلا هروس ،ميرك نآرق

)۱(ِرْصَعْلاَو

نامز نيا هب دنگوس

)۲(ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْ¬ا tِنإ

.تسا نارسخ رد ىمدآ هك

)۳(ِْربtصلاِب اْوَصاََوتَو cقَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلاtصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذtلا tِ�إ

 دندرك شرافس قح هب ار رگيدكي و دندرك هتسياش ىاهراك و دندروآ ناميا هك اهنآ رگم
.دندرك شرافس ربص هب ار رگيدكي و

۸ هيآ ،)۹۳(ىحضلا هروس ،ميرك نآرق

 َٰىنَْغأَف mًِئاَع َكَدَجَوَو

؟دينادرگ ترگناوت و تفاين شيورد ار وت ايآ
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؟دينادرگ ترگناوت و تفاين شيورد ار وت ايآ

۱ هيآ ،)۹۹(لازلزلا هروس ،ميرك نآرق

ْ°ا ِتَلِزُْلز اَِذإ اَهَلَازْلِز ُضْرَ

شياههزرل نيرتتخس هب دوش هدنازرل ²مز هك هاگنآ

۱۶۱ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

زیگنا لایخ ِکلِک نیز یمهف دنکن وک ره
دشاب نیچ رگتروص دوخ را مارح هب ششقن

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۴۲(بیلقت هجنپ رد ملق نوچ

۱۰۵ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تفرن عنُص ملق رب اطخ تفگ ام ریپ
داب ششوپاطخ کاپ رظن رب نیرفآ

۳۱۸۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نافسوی نیتسوپ هدیرد یا
ناد شیوخ زا نآ ،تگرگ دtرَدِب رگ

شوپب هلاسهمه ،یفابیم هکناز
شونب هلاس همه ،یراکیم هکناز

مد هب مد یاههصُغ نیا تسوت لعف
مَلَقْلا tفَج ْدَق ینعم دوب نیا

.ٍق� َْتنأ امِب ُمَلَقْلا tفَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

.ٌنئاک َوُه امِب ُمَلَقْلا tفَج

.تسا یندوب هچنآ هب ملق دش كشخ
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.تسا یندوب هچنآ هب ملق دش كشخ

۱۴۲ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دوسح هک ناز هدم تسد زا یگداتفا ظفاح
درک یرورغم رس رد نید و لد و لام و ضرع

۲۲۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

راکش رد ار ناهَبور دناهر اپ
)۴۳(رارِغ ناهابور دنناد مُد ز نآ و

نیک دنزاب دوخ cمُد اب اه قشع
نیمک رد ار ام ناج دناهریم

خولک زا راد هگن ار اپ ،اهَبور
؟)۴۴(خوشمشچ یا دوس هچ مُد ،دوبن وچ اپ

مارِک ام یاپ و میهابور وچ ام
ماقتنا نوگدص ز نامدناهریم

تسام cمُد نوچ امِ کیراب ٔهلیح
تسار وّ پچ مُد اب میزاب اه قشع

رکم و ل�دتسا ز مینابنجب مُد
رکب و دیز ام زا دنام ناریح هک ات

میدش ناقلخ یناریح بلاط
میدز ّتیهوُلا ردنا عَْمط تسد

میوش اه لد کلام ،نوسفا هب ات
)۴۵(میوَگ ردناک ،ام مینیبیمن نیا

)۴۶(ناَبتلَق یا یهَچ رد ،وّ یَوگ رد

نارگید )۴۷(ِلابِس زا راداو تسد

شوَخ و ابیز یسر یناتسب هب نوچ
شَک و ریگ ناقلخ ناماد نآ زا دعب

شش و جنپ و راچ سبح میقم یا
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شش و جنپ و راچ سبح میقم یا
شکب مه ار نارگید ،ییاج زغن

رخ نوک فیرح هدنبرخ وچ یا
ربب ار ام ،یتفای یهاگ هسوب

تسد تسود cیگدنب تدادن نوچ
؟تس هتساخ تااجک زا یهاش لیم

یهز :تدنیوگ کنآ یاوه رد
یهز تناج ندرگ رد یاهتسب

لِهِب ار تَلیح cمُد نیا ،اهبور
لد ِنادنوادخ رب لد نک فقو

شوک تدابع هب یوش غراف راک زا نوچ :ْبَصْناَف َتْغََرف 'اذِاَف )۱(
.دش لزان یو رب نآرق زا قلع هروس راب نیلوا هک تسا لوسر ترضح روظنم :صاخ ِریما )۲(
ناوخب :أَرقِا )۳(
تشرد دیراورم :ّرُد )۴(
مهاوخ یم ار وت :ْبَغَْراَ ْکیَلِا )۵(
باطخ ،زاوآ ینعم هب اجنیا رد ،ملق یادص :ریرَص )۶(
رسدرد ،تمحز :عادُص )۷(
بّیط ،هزیکاپ :بtَیطُم )۸(
هدشتیبرت ،بدااب ،هتخومآبدا :بtدَؤُم )۹(
 یزاینیب ،یرگناوت :انَغ )۱۰(
جmّح روصنم نب نیسح نخس ،میادخ نم :ّقَحلااََنا )۱۱(
هدرک خرس هماج :بtهَلُم )۱۲(
هدشهتخیمآ ،هدشبیکرت :بtکَرُم )۱۳(
هدشکیدزن ،هدرک ادیپ تلزنم و برق وا دزن رد و هدش یسک هب کیدزن هکنآ :بtرَقُم )۱۴(
زیخاتسر رد ناگدرم �خیگنارب یارب روپیش رد لیفارسا ندیمد :تروصِ خَفن )۱۵(
نازرل :لَزَلزُم )۱۶(
مظناب ،راوتسا ،مجسنم :بtتَرُم )۱۷(
تکوش و نٲش ،هوکش :َرف )۱۸(
تسا رورغم شمد هب دنیوگ هک هابور :بَلعَث )۱۹(
نازورف ،هدنبات :عَشعَش )۲۰(
شوگرخ :َبنَرا )۲۱(
دَرِخ و لقع ،زغم :بابُل )۲۲(
تسا لماک صرق هک مهدراهچ بش هام :رَدب )۲۳(
هدننکشنزرس ،هدننزهنعط :نِعاط )۲۴(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَنا )۲۵(
ینادان :هَفَس )۲۶(
دنیوگ عَو عَو ار گرگ و گس گناب :ناُنک عَو عَو )۲۷(
.دنزاس میخض یاه هچراپ زا هک یا همیخ ینعم هب یکرت یمان ،قیچ�آ نامه :قُج�آ )۲۸(
شکرس و درس داب :رَصرَص )۲۹(
 یلاع تفص ،نیرتگرزب :نیهِم )۳۰(
قوشعم ،تب :َمنَص )۳۱(
هدنسرپ ،هدنهاوخ :لیاس )۳۲(
گنت هار :وک )۳۳(
یداع مدرم :ماوَع )۳۴(
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گنت هار :وک )۳۳(
یداع مدرم :ماوَع )۳۴(
هشیش :جاجُز )۳۵(
یزیچ ره رد ناصقن :جادِخ )۳۶(
رگ هزیتس :دونَع )۳۷(
یگدنشخرد ینعم هب هَعُْمـل عمج :عَُمـل )۳۸(
روک ینعم هب ءایمَع ففخم :ایمَع )۳۹(
نهذ رد لایخ شقن ندش رّوصم ،ندرک لایخ :�سب لایخ )۴۰(
دایرف و یراز و هلان :ریَفن )۴۱(
ندینادرگرب :بیلقت )۴۲(
یربخ یب ،تلفغ ،ندروخ لوگ :رارِغ )۴۳(
خاتسگ :خوشمشچ )۴۴(
لادوگ :وَگ )۴۵(
تریغ یب ،تّیمح یب :ناَبتلَق )۴۶(
لیبس :لابِس )۴۷(


