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۳ هرامش ،متفه تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

دیودیم هناخ رد سکره و دوب هتشگ بش
دیمدرب حبص یکی ماش ِزامن هگان

تسوا یاه هیاس یگمه اه ناج هک یناج
دیسر اه ناج ِشرورپ یارب ناج نآ

انگنت و سبح نیز دناهر ار قلخ ات
)۱(دیشکرب گَنت کبس و داهن نیز شخَر رب

قلخ ِهار تستفرگ هک مغِ ماد و دنب زا
دیدپان هدنیاشگ و تسا یشیاشگ مد ره

دسر یمه ییابص هک ار هنیس یاشگب
)۲(دیدَق دوش هدنز و دبای تایح هدرم

نیبب ،ور غاب یوس هب ،ینکیمن رواب
دیشچ ابَص ِبارش ز یی هعرج کاخ ناک

تسا هدرک لفق افج وت ِلد رب هکنآز رگ
دیلک ار وت دمآ هک دننزیم لبط َکن

ناقشاع ِدیموا رب دننزیم هنعط رو
؟دیلپ ناگس نآ ِبل هب دوش اجک ایرد

هاوگ اهلبط نیو ار نایفوص تسیدیع
؟دیع ز دوش مک هچ ،دشابن مه لبط رو

؟یا هدیرخ هچ نیه ،)۳(دمآ رخآ رازاب
دیرخ یرهوگ ،)۴(یَهبَش وا داد هکنآ داش

ار )۵(۱*رورغِ عاتم یاهبیع تخانشب
دیزگ یرُد بیاجع و رای ِقشع دیزگب

لwح روخب ،یراد هک وت )۶(یثّلثم ردان
دیزخ وردناک نآ کنخ ،دبا ٔهناخمخ
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دیزخ وردناک نآ کنخ ،دبا ٔهناخمخ

ون )۷(ِراقُع و تسَُون ِراهب یی هظحل ره
دیرد اه هماج لگ وچ راب رازه شناج

۲۰ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق ۱*

ِروُرُغْلا ُعَاتَم �ِ�إ اَْين�دلاُ ةاَيَحْلا اَمَو …

تسين هدنبيرف ىعاتم زج ايند ىگدنز و …

۲۴۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نزور یب ناک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نزور هدنب یا ،نید لصا

۳ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

اهنت وا دنک شقن ار وت هک سک نآ
ادوس ِنایم تدراذگن اهنت

وت ِلد ینعی وت ریوصت هناخ رد
ابیز ِفیرح دص ود دنایور رب

۳۱ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

ار لد مداهن wب ِرذگهر رب
ار لد مداشگ یاپ وت یپ زا صاخ

زورما دمآ وت یوب ارم داب زا
ار لد مداد داب هب نآ ٔهنارکش

۲۰۳۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ردنا نادنز هب ناج هک بجع نیا
تسد هب شنادنز )۸ِ(حاتفم یهگناو

۴۷۳ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح
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۴۷۳ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

دراد ضوع رد رمع نودرگ یشخب ماک
یناتسب شیع داد تلود زا هک نک دهج

۱۸۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۹(َمی وا و ددرگ رُد شَهبَش نآ

دش هاگآ هک ره صاخ )۱۰(ِیارِج ناز
دش )۱۱(هاگیرْجِا و برق یازس وا

دوش ناصقن نوچ حورِ یارِج ناز
دوش نازرل نآ ناصقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۱۲(رازنَمَس هک

۱۲۱۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شیپِ مایا وا هک ار نآ ُکنُخ یا
شیوخِ ماو درازگ ،دراد َمَنتغُم

دَُوب تردق شِک مایا نآ ردنا
دَُوب تّوق و لد ِروز و تّحص

۸۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ز دهاوخیم )۱۳(هلاک یلولم زا
وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید راب دص ار هلاک
)۱۵(داب دومیپ ؟وا )۱۴(دومیپ یک هماج

۲۳۷۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهگان دیآ دادغب رد واگ
نارس نآ ات نارس نیز وا درذگب
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نارس نآ ات نارس نیز وا درذگب

هزم و اهیشوخ و شیع همه زا
هزبرخ ِرشِق هک زج دنیبن وا

۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوخ رای یادف دشاب یمدآ ره ناهج ردنا
ایض ِسمش یکی ِرای ،نوخ ِنابنا یکی ِرای

۲۸۶۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگا وت ایوگ و شماخ یوش هنییآ وچمه
یزیتسن نابز تفگ رب و یدرگ لد همه

۱۱۴۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دسریم ون ون یوج نوچمه ،رمُع
دسج رد دیامنیم یرمتسم

۱۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش کwفا رب وت ِناج ،دش کاخ رد تبلاق رگ
انف دوبن ار وت ِناج ،دش کاچ وت هقرخ رگ

وس هب وس نازیرگ هتشگ وب و گنر ِناهج زا لد
افو ردنا نارد هماج ،وک لصا ناک نانز هرعن

۶۷۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب داش وتیب هک اهلد نآ ره
دشاب داب ِنایم یکاشاخ وچ

د�َرپ جوا زک یگناخِ غرم وچ
دشاب داتسایب هک یدرگاش وچ

یشارت دوخ زک یتروص َدنام هچ
؟دشاب داز )۱۶(یروح هک یهاش نادب

نیبوچ ِریشمش )۱۷(ِتبیه َدنام هچ
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نیبوچ ِریشمش )۱۷(ِتبیه َدنام هچ
؟دشاب د�وپ زا هک یریشمش هب

یدوب حور نوچ یا هدرک یدهع وت
*۲؟دشاب دای نآ ار وت یک نکیلو

مراد ربص نم ،یوش رکنم رگا
دشاب داد ِزور هک یزور نادب

۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *۲

ٰىََلب اوُلاَقۖ  ْمُك�بَرِب ُتْسََلأ

ىرآ :دنتفگ ؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ 

۱۵۳۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میناگداز هش ام وچ دیاش ارچ
مینادن رگید کی ز تروص زج هک

مینیچ هناد یک ات هناخِ غرم وچ
مینایباغرم ام وچ ایرد دش هچ

۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیقی اهتروص ز یکاپ نیلِفا �بُِحا � رد
اهلاثمِت وت ز مد ره نیب بیغ یاههدید رد

۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ررض دمآ قشع یوک زک رمش اهتیانع زا نیا
اهتنا تسقح ِقشع رب رذگ ار یزاجم قشع

دهدیم نیبوچ ِریشمش دوخ ِروپ ِتسد هب )۱۸(یزاغ
ازَغ رد دریگ ریشمش دوش اتُسا نآ رد وا ات

دوب نآ نیبوچ ِریشمش دوب ناسنا رب هک یقشع
wتبا دیآ رخآ نوچ دوش نامحر اب قشع نآ

۳۴۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۴۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ ِتسم زج ،دنا لافطا ،قلخ
اوه زا هدیهر زج ،غلاب تسین

امش و ۳*تسا وهل و بعَل ایند :تفگ
ادخ دیامرف تسار و تیکدوک

یکدوک ،یتفرن نوریب )۱۹(بِعَل زا
؟)۲۰(یکَذ دشاب یک حور ِتاکذ یب

۲۰ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق ۳*

ْ ا يِف ٌُرثاَكَتَو ْمَُكْنَيب ٌرُخاََفتَو ٌَةنيِزَو ٌوْهَلَو ٌبِعَل اَْين�دلاُ ةاَيَحْلا اَم�َنأ اوُمَلْعا ْ اَو ِلاَوْمَ …ِدَ�ْوَ

رد یهاوخ نوزف و امش نایم رد یشورف رخف هیام و شیارآ و هچیزاب و یمرگرس ،ایند یگدنز انامه هک دینادب و  
…تسا نادنزرف و اه ییاراد

۳۴۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکدوکِ گنج وچمه ناقلَخِ گنج
)۲۱(ناهُم و زغمیب و ینعمیب هلمج

ناشگنج نیبوچ ِریشمش اب هلمج
ناشگنهآ )۲۲(یعَْفَنی � رد هلمج

یا ین رب هراوس هتشگ ناش هلمج
یا یپ )۲۴(لُدلُد ای تسام )۲۳(ِقاُرب نیک

۳۴۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

راوسنماد ناتهلمج ،نwفط وچمه
راو بسا ،هتفرگ نماد هشوگ

۴*دیسر ینغُی � �ن�ظلا �نِا قح زا
؟دیود یک اه کلف رب َنظ َِبکرَم

 .دناسرب تقیقح هب ار یمدآ دناوت یمن ،نظ و نامگ انامه :دیناسر ناگمه هب ار مایپ نیا یلاعت قح
؟دور کwفا یدنلب رب دناوت یم یک ،نامگ بوکرم و
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؟دور کwفا یدنلب رب دناوت یم یک ،نامگ بوکرم و

اذِ حیجَرت یف ِنی�ن�ظلا ُبَلَْغا
اهِحیضَوت یف َسْم�شلا یِراُمت �

 هرابرد زگره وت یلو .دنهد یم حیجرت ار نآ ،دشاب رتبلاغ مادک ره ،نامگ ود زا
.ینکب یناوت یمن یلادج هنوگچیه ،نازورف باتفآ

شیوخ یاه َبکرَم دینیب یهگنآ
شیوخ ِیاپ زا دیاهدیزاس یَبکرَم

امش ِکاردا و سح و رکف و مهو
wه ،کدوک ِبکرم ناد ین وچمه

۳۶ هیآ ،)۱۰(سنوی هروس ،میرک نآرق ۴*

...َنوُلَعَْفي اَمِب ٌمِيلَعَ �¨ا �ِنإۚ  ًاْئيَش �قَحْلا َنِم يِنْغُي َ� �ن�ظلا �ِنإۚ  ًاَّنظ �ِ�إ ْمُهَُرثَْكأُ عِب�َتي اَمَو

...دراین قح زا یزاین یب ،نامگ انامه و دننکن یوریپ ار ینامگ زج ناشرتشیب

۲۴۵۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ودَع یا )۲۵(تسریبَخ هک ینادب ات
وا ِدروخرد ار زیچ ره دهدیم

رش وت یدرک یک و یدرک یژک یک
؟رثا یپ رد شقی� یدیدن هک

نامسآ رب یمد یداتسرف یک
؟نآ ِلثم دماین یپ زک ،ییکین

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرک ِخساپ مد ره ینیب

)۲۶(نَسَر یریگ و یشاب بقارم نوچ

ندمآ تمایق دیان تتجاح

حیحص وا دنادب ار یزمر هکنآ
حیرَص شدنیوگ هک دیان شتجاح

ار وت دیآ یندوک زا wب نیا
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ار وت دیآ یندوک زا wب نیا
اهزمر و هتکنِ مهف یدرکن هک

دش هریت و هایس لد نوچ یدب زا
)۲۷(دش هریخ دیاشن اجنیا ،نک مهف

یگریت نآ دوش یریت دوخ هنرو
یگریخ ِیازج وت رد دسر رد

تسا شیاشخب زا ،ریت دیاین رو
۵*تسا شی�آ ِندیدانِ یپ هن

تدیاب لد رگ ،شاب بقارم نیه
تدیاز یزیچ ،لعف ره ِیپ زک

دَُوب تّمه ار وت نوزفا نیزا رو
دور رت�اب راک بقارم زا

۱۷ هیآ ،)۸۶(قراط هروس ،میرک نآرق ۵*

اًْديَوُر ْمُهْلِهَْمأ َنيِرِفاَكْلا ِل�هََمف

.یکدنا ار نازیتس قح هد تلهم

۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم� زا دهن یو رب مدق ،قح
۶*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
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اهوزج هلمج دنراد لک ِعبط

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

۸۲ هیآ ،)٣۶( سي هروس ،میرک نآرق ۶*

ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَم�ِنإ

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

۱۲۷۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هاچ وچ مَلاع نیا و ینسُح ِفسوی
هلِا ِرما رب تسربص نَسَر نیو

تسد ود نز رد ،نَسَر دمآ ،افسوی
تس هدش هگیب ،وشم لفاغ نَسَر زا

دنتخیوآ نَسَر نیک ،َ¨ دمح
دنتخیمآ مه هب ار تمحر و لضف

دیدج ناجِ مَلاع ینیبب ات
دیدپان اراکشآ سبِ ملاع

هدش ناتسه نوچ ،تسین ِناهج نیا
هدش ناهنپ سب ،تسه ِناهج ناو

دنکیم یزاب ،تسا داب رب کاخ
دنکیم یزاسهدرپ ،ییامنژک

تسوپ و تسا راکیب ،تسراک رب هکنیا
تسوا ِلصا و زغم ،تسا ناهنپ هکنآو

داب ِتسد رد یتلآ نوچمه کاخ
داژنیلاع و یلاع ناد ار داب

رظن دتفا کاخ هب ار یکاخِ مشچ
رگد یعون ،دوب یمشچ نیبداب

۱۲۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 10 of 13

689_Qazal & Mathnavi 12/13/17 10:07 AM

۱۲۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تفرگ یراکوکن وک نآ ُکنُخ یا
تفرگ یراز وا ،تشاذگب ار روز

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۲۸(تهاگرخ ،خرچ زارف رب

تدناسرتیم هکنیا ناد مرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

۱۸۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

:رسپ یا نامحر دومرف نیا رهب
۷*رسپ یا نأَش یِف َوُهٍ مَوی �لُک

.تسا یراک هب زور ره رد وا :دومرف نامحر ترضح هک تسا نیمه یارب ،یونعم رسپ یا

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

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحَرلا هروس ،میرک نآرق ۷*

ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي �لُك …

.تسا یراک هب نآ ره ادخ

۳۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب رتهدرم هدرم زک مدع نآ و
دوب )۲۹(َرطضُم مدع ،شداجیا تقو

ناوخب ٍنأَش یِف َوُهٍ مَوی �لُک
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ناوخب ٍنأَش یِف َوُهٍ مَوی �لُک
نادم یلعفیب و راک یب ارو رم

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

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۳۰(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۴۷۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هام ِرون و باتفآ رپ ناهج نیا
هاچ هب هدرب ورف رس ،هتشهب وا

؟ینشور وک سپ ،تسا قح رگا هک
)۳۱(ینَد یا رگنب و رادرب هَچ ز رس

۸۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دبیرفن هسوسو زا دب ِرای هک راهنز
ار نیطwس دهع رم یتسس زا ینکشن ات

وجیم رگدِ مخز ور ور رب یروخ مخز رگ
ار نیرسن و لگ هتسد فص رد دنک هچ متسر

۳۲۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسا قشع هسوسو )۳۲(ِدنبزوپ
سَک تس هتسب ار ساوسو یک هنرو

۳۴۸۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دننتمه یبآ غرم ،یکاخ غرم
دننغور و بآ ،دننادض کیل

دناهدنب ار دوخ لصا رم یکی ره
دناهدننام مه هب نک یطایتحا
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دناهدننام مه هب نک یطایتحا

تْسَلا یحو و هسوسو هکنانچمه
تسه قرف نکیل ،دنلوقعم ود ره

ریمض رازاب ن��د ود ره
ریما یا دنیاتسیم ار اهتخر

سانش ترکف ،)۳۳(یلد فارص وت رگ
)۳۴(ساخَن نوچ رکف ود �رِس نک قرف

نامگ زا ترکف ود نیا ینادن رو
نارم و باتشم و یوگ )۳۵(هبwِخ �

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۳۶(ِبیلَقت هجنپ رد ملق نوچ

مَقَر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
مَلَق زا شبنج هب درادنپ ،لعف

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مد هب مد یاههصُغ نیا تسوت لعف
مَلَقْلا �فَج ْدَق ینعم دوب نیا

دَشَر زا ام ِّتنس ددرگن هک
دب تسار دب ،دوب یکین ار کین

تسا هدنز نامیلس هک نیه نک راک
تسا هدن�ُرب واِ غیت ،یوید وت ات

تس ینمیا غیت زا ،هتشگ هتشرف نوچ
تسین فوخ ار وا چیه نامیلس زا

۳۱۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار راک ره هک تشونب ملق سپ
ازج و ریثات تسه نآ ِقی�
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ازج و ریثات تسه نآ ِقی�

تدیآ ژک ۸*مَلَقْلا �فَج ،یور ژک
تدیاز تداعس ،یرآ یتسار

ثیدح ۸*

.ٍق� َْتنأ امِب ُمَلَقْلا �فَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

.ندش تکرح هدامآ و ندیشک ار بسا لاود :ندیشکرب گَنت )۱(
توترف ،ریپ ،هنهک :دیدَق )۲(
دیسر نایاپ هب :دمآ رخآ رازاب )۳(
 هایس یابرهک ،ناشخرد و هایس یگنس :َهبَش )۴(
تسا بیرف هیام هک ایند لام :رورغِ عاتم )۵(
یکیس ،دنامب نآ موس کی ات دنناشوجب هک یبارش :ثّلثم ردان )۶(
بارش :راقُع )۷(
دیلک :حاتفم )۸(
ایرد :مَی )۹(
بجاوم ،یرمتسم ،یگدنز تکرب :ارِج )۱۰(
یهلا هاگشیپ ،تکرب عبنم :هاگیرْجِا )۱۱(
.دیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :رازنَمَس )۱۲(
عاتم ،�اک :هلاک )۱۳(
سابل ندیرخ ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج )۱۴(
یراک هدوهیب زا تسا یریبعت :ندومیپ داب )۱۵(
مشچ هایس نز ،یتشهب نز :یروح )۱۶(
یگرزب و هوکش :تبیه )۱۷(
دهاجم ،وجگنج :یزاغ )۱۸(
هچیزاب :بِعَل )۱۹(
شوهزیت و رایشوه :یکَذ )۲۰(
هدش هدرک راوخ :ناهُم )۲۱(
.تسا هدیاف یب ،درادن دوس ینعم هب َعْفَنی � :یعَْفَنی � )۲۲(
وردنت زیچ ره ؛دش راوس نآ رب جارعم بش رد ربمایپ هک یروتس :ِقاُرب )۲۳(
دوب هداتسرف ناشیا یارب هیردنکسا مکاح هک ربمایپ رتسا :لُدلُد )۲۴(
اناد ،هاگآ :ریبَخ )۲۵(
نامسیر :نَسَر )۲۶(
ندش خاتسگ :ندش هریخ )۲۷(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۲۸(
هراچیب :َرطضُم )۲۹(
مدیمد :ُتْخََفن )۳۰(
تسپ ،هیامورف :ینَد )۳۱(
دنب ناهد :دنبزوپ )۳۲(
.دسانشزاب یقیقح یاه هکس زا ار یبلقت یاه هکس دناوت یم هک دنیوگ یسک هب فارص هکنانچ .دهد صیخشت ار هرسان زا هرس دناوت یم هک یلد :لد فارص )۳۳(
هدرب ای اپراهچ شورف ل�د :ساخَن )۳۴(
.تسین راک رد یبیرف وگب دتس و داد رد هک تسا ینعم نیا هب هبwِخ� ،·فیرف ینعم هب :هبwِخ )۳۵(
ندرک نوگژاو ،ندینادرگرب :بیلَقت )۳۶(


