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۲۳۷۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدید نآ ِرظن رد برط و تسا رامخ دص
هدیدزد دَُوب هدرک رظن یور نآ رد هک

یتسمرس نآ ِرس رد سوه و تسا طاشن دص
هدیلام دَُوب شاپ ِفک هب دوخِ خر هک

یشوگ دریذپن هنامز ِرکم و هوشع
هدینشب دَُوب رای نآ ِبل زا مRس هک

یروذعم ،ورب وت ،یدیدن وچ شفلز ِچیپ
هدیچیپ نامز ِرود ِدب و کین رد وت یا

دمدب تروصِ ین ردنا هک تسا )۱(یشارت ین
؟هدیلان یسََفنیب یین وت یدید چیه

دش دهاوخ هک ِبل ِفیرح هک دنادب رگ
؟)۲(هدیلابِ ملق ندیرب ز دجنرب یک

ریغ و وت نایم تسا قرف هچ دنسرپب رگ
)۳(هدیراخ ارم ِقرف ییوت هک سب نیا قرف

تخیرب کاخ نآ ِرس رب *نوکََیف ْنُک یاهعرج
هدیسیل ار وتِ کاخ ناهج ِقاّشُع ِبل

درخ هن دسانش قشع ار وت زیربت سمش
هدیسوپ دسرن یراهب ِدابِ مد رب

۸۲ هیآ ، )٣۶( سي هروس ،میرک نآرق *

ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمxِنإ

.دوشىم سپ ،شاب :دیوگ یم هک تسا نیا شنامرف ،دنیرفایب ار یزیچ دهاوخب نوچ

۳۷۹۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۹۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوا داینب ،نم �یتسه و مهوک
تسوا ِداب مداب ،هاک نوچ موش رو

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۴(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

)۵(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

دوبن )۷(ایوپ ات و )۶(اریگ ات لفط
دوبن اباب ندرگ زج شبکرم

دومن اپ و تسد و تشگ یلوضف نوچ
)۹(دوبک و روک رد و داتفا )۸(انَع رد

اپ و تسد زا شیپ قلخ یاهناج
 افص ردنا افو زا دندیرپیم

دندش یدنب**)۱۰(اُوطِبْهِا رما هب نوچ
 دندش یدنسرخ و صرح و مشخ سبح

۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق **

َنُوَنزْحَي ْمُه َ�َو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ Rََف َياَدُهَ عَِبت ْنََمف ىًدُه ي�نِم ْمُكxَنيِْتأَي اxمِإَفۖ  اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق
 

 هك اهنآ ،دیسر امش یوس هب نم زا یتیاده رگا سپ ؛دییآ دورف تشهب زا همه :ميتفگ
.یهودنا هن و دنراد یمیب هن ،دننك ىوريپ ارم تیاده

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود دید هک نآ تسا نآ دید

هب روک ،دوبن تسود دید هکنوچ
هب رود ،دشابن یقاب وک ،تسود

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ و تشوگ یقاب تسا دید یمدآ
تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره

)۱۱(نیعُْمـلا َمْعِن ای درک ینات وت مه

نیب تسه ار )۱۲(نیبمودعَمٔ هدید

دیدپ دمآ مدع زا وک یاهدید
دید مودعَم همه ار یتسه ِتاذ

۲۲۸۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۳(یاهدز تلود ِتبون ،یاهُدب فراع وت هجاوخ

هدم داتسا هب تسد ،)۱۴(یاهدمآ ناج لماک

وه ز تسا ناهن جنگ وت هناریو هد رد
هدم دادغب هب زین ار وت ناریو هد نیه

وکن ِزور دص ود ز هب ،وت بش هریت ¡او
هدم )۱۵(داشمِش هب جاع ،وجم زور و هدم بش

نُوکََیف ْنُک زا رب دقن ؟نوچ هدشلد یا دوب نوچ
هدم داعیم هب شوگ ،نونک تسا دقن وت ِدقن

منطو زا ورم چیه ،منم وت مه ،ییوت وت مه
هدم )۱۷(داخ ره هب )۱۶(هزوچ ،منم )۱۶(هژوچ ،ییوت غرم

ونشم شبیرف و ملع ،ورگ تسا شیوخ هب هکنآ
هدم داتسا هب شوه ،ون شناد ار وت تسه

دَُوب هنRفط ِشبنج درخ قطن نیاک ،نک سب
هدم )۱۹(دّابُع )۱۸(هحبُس ار هدش لماک ِفراع

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف نُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکم� و ناکم ردنا میودیم

۱۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق زا دمان تسار شسایق نآ
ازس دهدب مه ،تسرّاتس هچرگ

شابم نمآ ،سرتب ،یدرک دب هک نوچ
شادخ دنایورب و تسا مخت هکناز

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مادم تسم یا یماب ِرانک رب
)۲۱(مxRسلاَو ،آ دورف ای )۲۰(نیشنب تسپ

نارماک وت یدش هک ینامز ره
ناد ماب رانک ار شوخ مد نآ

۲۱۵۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

زارِ ماب ِرانک ینیبیمن رگ
)۲۲(زازِتهِا شتسه هک دنیبیم حور

تس هدمآ ناک ناهگان )۲۳(یلاکَن ره
تس هُدب یداشٔ هرگُنک رانک رب

طوقس دَوَبن دوخ ،ماب رانک زج
طول موق و حون موق زا )۲۴(رابِتعِا

۱۳۷۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َربَْکاـْلا ِداهِجْلایَِلا ِرَغَْصاـْلا ِداهِجْلا َنِم انْعَجَر ریسفت

 ثيدح

ُهاوَه ِدبَعْلا ِةَدِهاجُم َرْبَکاـْلا ِداِهجْلایَلِا ِرَغَْصاـْلا ِداِهجْلا َنِم ُمتمِدَق

.تسا دوخ هراّما سفن اب هدنب هزرابم ،راکیپ نیا .نیهم راکیپ هب دیدمآ زاب نیهک راکیپ زا

نوُرب )۲۵ِ(مصخ ام میتشُک ،ناهش یا
نوردنا رد َرَتب وز یمصخ دنام

تسین شوه و لقع ِراک ،نیا ©شُک



Page 5 of 9

678_Qazal & Mathnavi 9/27/17 10:19 AM

تسین شوه و لقع ِراک ،نیا ©شُک
تسین شوگرخ )۲۶(ٔهرخُس ،نطاب ِریش

تساهدژا خزود ،و سفن نیا تسا خزود
تساک و ّمک ددرگن اهایرد هب وک

زونه ،دماشآ رد ار ایرد تفه
زوسقلخ نآ ِشزوس ددرگن مک

لدگنس ِنارفاک و اه گنس
***ِلجَخ و راز وردنا دنیآ ردنا

اذغ نیدنچ زا نکاس ددرگن مه
ادن نیا ار وا رم دیآ قح ز ات

زونه هن :دیوگ ؟ریس یتشگ ریس
زوس تنیا ،شبات تنیا ،شتآ تنیا

دیشک رد و درک همقل ار یمَـلاع
****دیزَم ْنِم ْلَه :نانز هرعن شاهدعم

 شا هدعم و .دیشک ورف شیوخ ماک هب و درک همقل کی ار یمَـلاع ،راوخناهج خزود نآ
؟تسین نیا زا رتشیب ایآ :دنز یم دایرف نانچمه

ناکم� زا دهن یو رب مدق ،قح
*ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

 هب انب گنردیب و دهن یم خزود رب ار شمدق ،ناکم� مَلاع زا یلاعت قح
.ددرگ یم مارآ و نکاس ،خزود نآ ،وا نامرف

ام ِسفن نیا تسا خزود ِوزج هکنوچ
اهوزج هلمج دنراد لک ِعبط

دشُک ار وک ،دوب ار قح مدق نیا
؟دشک وا نامک یک دوخ ،قح ِریغ

تسار ِریت ّ�ا دنهنن نامک رد
تساهریت ژک نوگزاب ،ار نامک نیا

نامک زا هَراو ،و ریت نوچ وش تسار
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نامک زا هَراو ،و ریت نوچ وش تسار
نامگیب دهجب تسار ره ،نامک زک

نورب ِراکیپ ز متشگ او هکنوچ
نورد ِراکیپ هب مدروآ یور

میرَغَْصاْـلا ِداهِج ْنِم انْعَجَر دق
میربکا ِداهج ردنا ،یبن اب

 و .میا هتشگزاب رافک اب دربن ینعی ،نیهک راکیپ زا هک میتسه یهورگ نآ ام
.میزیتس یم سفن یاوه اب ینعی .میتسه نیهم راکیپ رد یبن ترضح هارمه نونکا

ف� و قیفوت و مهاوخ قح زا تّوق
فاق ِهوک نیا َمَنک رب نزوس هب ات

دنکشب اه فص هک ناد یریش لهس
دنکشب ار دوخ هک نآ تسا نآ ریش

۲۴ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ***

َنيِرِفاَكِْلل ْتxدُِعأۖ ُ ةَراَجِحْلاَو ُساxنلا اَهُدوُقَو يِتxلا َراxنلا اوُقxتاَف …

.تسا هدمآ مهارف نارفاک یارب هک اه گنس و دنا نامدرم شمزیه هک یشتآ زا دیسرتب …

۳۰ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق ****

ََ¬تْما ِلَه َمxنَهَجِل ُلوَُقن َمَْوي ٍديِزَم ْنِم ْلَه ُلوَُقتَو ِتْ

!؟تسه نیا زا رتشیب ایآ :دیوگ خزود ؟یدش ریس ایآ :مییوگ خزود هب هک یزور

ثیدح *** *

نیا رد .دهن نآ رب دوخ مدق ،رترب و کاپ راگدرورپ سپ ؟تسه شیب نیز ایآ :دیوگ ؟یدش ریس ایآ :دیآ هتفگ خزود هب   
.تسا سب ،تسا سب :درآ یمه گناب خزود لاح

۳۰۵۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ورب دشاب نم وا هک مسانشیمن نارای زا ار سک چیه .میاشگیمن رد ،یوت وت نوچ :تفگ .منم :تفگ ؟تسیک :تفگ نورد زا ،تفوکب یرای ِرد هک سکنآ هصق

دزب یرای ِرَد دمآ یکی نآ
؟)۲۷(دََمتعُم یا یتسیک :شرای تفگ
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؟)۲۷(دََمتعُم یا یتسیک :شرای تفگ

تسین ماگنه ،ورب :شتفگ ،نم :تفگ
تسین ماخِ ماقم یناوخ نینچ رب

قارف و رجه ِشتآ زج ار ماخ
؟قافِن زا دناهر او یک ؟َدَزپ یک

رفس رد یلاس ،و نیکسم نآ تفر
)۲۸(رَرَش زا دیزوس تسود ِقارف رد

تشگ زاب سپ ،هتخوس نآ دش هتخپ
تشگ )۲۹(زابنا ٔهناخ ِدِرگ زاب

بدا و سرت دص هب رد رب دز هقلح
بل ز یظفل بدایب دهجنب ات

؟نآ تسیک رد رب :هک شرای دز گناب
ناتِسلد یا یوت مه رد رب :تفگ

آ رد نم یا ،ینم نوچ نونکا :تفگ
ارس رد ار نم ود ییاجنگ تسین

اتود ٔهتشر ِرَس ار نزوس تسین
آ رد نزوس نیرد ،ییاتکی هک نوچ

طابترا نزوس هب دشاب ار هتشر
*****طایِخلا ®مَس )۳۰(لَمَج اب روخ رد تسین

 اتکی هک دیآ یم رد نزوس خاروس هب یلاح رد و .دنک یم ادیپ طابترا ،نزوس اب دش اتکی و کیراب یتقو خن هتشر
.دنک روبع نآ زا دناوت یمن رتش ینعی .تسین رتش دوجو ِروخ رد نزوس خاروس یلو .دشاب

؟لَمَج �یتسه کیراب دوش یک
لمع و )۳۲(تاضایر )۳۱(ِضارقِم هب زج

نRف یا ار نآ رم دیاب قح ِتسد
ناکَف نُک یلاحُم ره رب دَُوب وک

دوش نکمم وا تسد زا لاحُم ره
دوش نکاس واِ میب زا )۳۳(نورَح ره

زین هدرم ؟دشاب هچ )۳۵(صَرَبا و )۳۴(هَمَکا
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زین هدرم ؟دشاب هچ )۳۵(صَرَبا و )۳۴(هَمَکا
زیزع نآ ِنوسف زا ددرگ هدنز

دوب رتهدرم هدرم زک مدع نآ و
دوب )۳۶(َرطضُم مدع ،شداجیا تقو

ناوخب ٍنأَش یِف َوُهٍ مَوی xلُک
******نادم یلعفیب و راک یب ارو رم

.راگنیم راک یب ار وا زگره و .ناوخب ار »تسا یراک هب نآ ره ادخ«

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

...ِطاَيِخْلا �مَس يِف ُلَمَجْلاَ ِجَليٰ ىxتَح َةxنَجْلا َنوُلُخَْدي َ�َو...

...دوشرد نزوس خاروس هب رتش ات دنوشن ردنا تشهب هب و ...

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحَرلا هروس ،میرک نآرق ******

ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي xلُك …

.تسا یراک هب نآ ره ادخ

ین هدنزاس ،زاس ین :شارت ین )۱(
هدش گرزب ،هدرک دشر :هدیلاب )۲(
ندیشک یسک رس رب شزاون تسد :ندیراخ قرف )۳(
یرامیب :تّلع )۴(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۵(
یوق ،هدنریگ :اریگ )۶(
هدنیوپ ،هدنور هار :ایوپ )۷(
یتخس ،جنر ،ءانَع فّفخم :انَع )۸(
نآ زا یشان یاه بیسآ و ینهذ نم دید :دوبک و روک )۹(
دینک طوبُه ،دییآ دورف :ُوطِبْهِا )۱۰(
وكين رواي :نیعُْمـلا َمْعِن )۱۱(
دوبان و تسین ،هدش تسین :مودعَم )۱۲(
.دندز یم )هراقن( تبون جنپ ای هس زور هنابش رد ناهاشداپ رابرد رد میدق رد .©شاد تمظع و هوکش زا هیانک :ندز تلود ِتبون )۱۳(
یا هتفای لامکً احور هک یا هدمآ یلاح رد :یاهدمآ ناج لماک )۱۴(
تسا رظن دروم یهایس ،جاع لباقم رد اجنیا رد :داشمِش )۱۵(
هجوج :هژوچ )۱۶(
هجوج :هزوچ
راوخ شوم ،نََغز :داخ )۱۷(
حیبست :هحبُس )۱۸(
ناگدننک تدابع ،دباع عمج :دّابُع )۱۹(
نیشنب رت بقع ،نیشنب تحار ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تسپ )۲۰(
داب وت رب مRس :مxRسلاَو )۲۱(
زرل و سرت ،ندروخ ناکت ،ندیبنج :زازِتهِا )۲۲(
تخس تازاجم :لاکَن )۲۳(
©فرگ تربع :رابِتعِا )۲۴(
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تخس تازاجم :لاکَن )۲۳(
©فرگ تربع :رابِتعِا )۲۴(
نمشد :مصَخ )۲۵(
تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۲۶(
دشاب دامتعا دروم هک یسک :دََمتعُم )۲۷(
دهج یم اوه هب هک شتآ رگخا :رَرَش )۲۸(
راکمه ،کیرش :زابنا )۲۹(
رتش :لَمَج )۳۰(
یچیق :ضارقِم )۳۱(
اه جنر ،تضایر عمج :تاضایر )۳۲(
شومچ ،نامرفان ،شکرس :نورَح )۳۳(
.دشاب هابت شلقع هک یسک ،دازردام روک :هَمَکا )۳۴(
.دشاب یسیپ یرامیب راچد هکنآ ،دشاب دیفس یاه هکل یاراد شندب تسوپ هک یسک :صَرَبا )۳۵(
هراچیب :َرطضُم )۳۶(


