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۴۴۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا ینزور دنیوگ ،ردارب لد هب لد زا
تسا ینزوسِ خاروس هک ریگ ،ریگم نزور

ریمض ِنزور نیا زا دمآ لفاغ هک سک ره
تسا یندوک و )۱(لوگ ،دَُوب هنامز ِلضاف رگ

)۲(سیلج هناخ رد نک رظن هنزور ناز
تسا ینشور هک ای وا رد تسا تملظ هک رگنب

شینشور ِقرب دنز وت رب و تسا نشور رگ
تسا یندعم و تسا قیقع و لعل ِناک هک نادیم

ناولهپ و تسا ریما هک نیشن وا یولهپ
تسا ینسوس و ّیورس هک راکب شهر رد لگ

)۳(ریگ رانک و تسد ود رآرد شندرگ رد
)۴(تسا یندرگ عوفرَم هک رانک نآ زا روخرب

ریگ هناخ شولهپ و شک وا یوس تخر ور
تسا ینکسم و )۵(مارآ ار ناگتشرف اجناک

ملد نیا دزرلیم ،میوگ حرش هک مهاوخ
تسا ینمیب و امیب و ردان و بیرغ اریز

ندب نیا و ناج نیا ،دشابن وا هک اج نآ
)۶(تسا ینغور و یبآ وچ هدیمر رگدمه زا

تسا ینتفگ تنیا ،زرلم هاوخ و زرلب یهاوخ
تسا ینهآ ِدنب دوخ مناهد و بل رب رگ

؟تسیچ قشع ۱*ِدوواد ِرب nفاکش نهآ
تسا )۷(یَنتمَهَت بیاجع قشع ِهاش هک شماخ

۱۰ هیآ ،)۳۴(ءابس هروس ،میرک نآرق ۱*
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۱۰ هیآ ،)۳۴(ءابس هروس ،میرک نآرق ۱*

َديِدَحْلا ُهَل اsنََلأَوۖ  َْريsطلاَو ُهَعَم يِبzَوأ ُلَابِج اَيۖ  uًْضَف اsنِم َدوُواَد َاْنَيتآ ْدَقَلَو

.ميدرك مرن شيارب ار نهآ و .ديوش زاوامه وا اب ،ناگدنرپ ىا و اههوك ىا :هك ميداد ىتليضف دوخ ىوس زا ار دواد

۲۰۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۸(یَبتجُم ِهورگ نآ اب یتعاس
ادج دوخ زا و )۹(متشگ بقارُم نوچ

ناج تسَر تعاس ز تعاس نآ رد مه
ناوج َدنادرگ ریپ تعاس هکنآز

تس هتساخ )۱۱(تعاس ز )۱۰(اه نیوَلت هلمج
تسَرِب تعاس زا هک نیوَلت زا تسَر

یوش نوریب یتعاس ،تعاس ز نوچ
یوش نوچیبِ مرحَم ،دنامن نوچ

تسین هاگآ یتعاسیب زا تعاس
تسین هار )۱۲(ر�یَحَت زج وس نآ شک ناز

وا ِصاخ )۱۳(هلیوط رب ار رفن ره
وج و تسج ِناهج ردنا دناهتسب

)۱۵(یضِیار ،هلیوط ره رب )۱۴(بََصتنُم

*۲(۱۶)یضِفار دیاین یروتسد هب زج

دَلسگُب هلیوط زا رگ ،سوه زا
دنک رد رس نارگید هلیوط رد

شوَخ ِتسُچ ِنایچرُخآ نامز رد
شَک و دنریگ وا ِراسفا ٔهشوگ

)۱۷(رایَع یا ینیبن رگ ار ناظفاح

رایتخا یب نیبب ار ترایتخا

اپ و تسد و ینکیم یرایتخا
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اپ و تسد و ینکیم یرایتخا
؟ارچ ؟یسبح ارچ ،تتسد اشگ رب

یاهدرب ظفاح ِراکنا رد یور
یاهدرک شسفن )۱۸(ِتادیدهتِ مان

۱۸ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق ۲*

ٌديِتَع ٌبيِقَر ِهْيَدَل sِ�إ ٍلْوَق ْنِم ُظِفَْلي اَم

.تسوا دزن هب هدامآ ینابهاگن هکنآ زج یراتفگ ،نابز رب دنارن

۴ هیآ ،)۸۶(قراط هروس ،میرک نآرق ۲*

�s ٍسَْفن �لُك ِْنإ ٌظِفاَح اَهْيَلَع اَ

.هدش هدرامگ نابهگن یا هتشرف وا رب هکنآ زج یسک چیه تسین

۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

نَسَر یریگ و یشاب بقارم نوچ
ندمآ تمایق دیان تتجاح

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

۸۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا نیا نم بجع و یبجع رد یسک ره
دیآیم نایم هب نوچ نایم هب دجنگن وک

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و کuفا ددرگ هرذ هرذ
)۱۹(نیمَک زا تسج نوچ دیشروخ نآ شیپ

؟تسا نت دروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

۷۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تساهرهَز یو رد هک دمآ رام ،لام
تساهدژا ،قلخٔ هدجس و لوبق نآ و

۳۰۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

بیصنیب شناد ز ِملاع اسب یا
)۲۰(بیبح ین ،سک نآ تس ملع ِظفاح

)۲۲(ماشَم دبای یمه یو زا )۲۱(عَِمتسُم

ماع ِسنج زا عَِمتسُم دشاب هچرگ

تسا هیراع شتسد هب )۲۳(ناهاریپ هکنآز
تسا )۲۵(هیراج ،)۲۴(یساخَن نآ تسد هب نوچ

تس )۲۶(یرَسرَس یساخَن شیپ هیراج
تس یرتشم یارب زا وا ِفک رد

ینداد یزور تس ّقح ِتمسق
۳*ین هار رگید یوس ار یکی ره

هدش نآِ غاب ،کین ِلایخ کی
هدز نیا ِهار ،تشز ِلایخ کی

تخاس غاب یلایخ زک ییادخ ،نآ
تخادگ ِیاج و خزود یلایخ زو

؟وا یاه نشلگ ِهار دناد هک سپ



Page 5 of 11

690_Qazal & Mathnavi 1/4/18 12:35 PM

؟وا یاه نشلگ ِهار دناد هک سپ
؟وا یاه )۲۷(نَخُلگ یاج دناد هک سپ

)۲۸(لاجَم رد دنیبن لد ِناب هدید

لایخ دیآ ناج ِنکُر نیمادک زک

)۳۰(لایِتحا ز ،ار )۲۹(شعَلطَم یدیدب رگ

لایخ شوخان ره ِهار یدرک دنب

مدق اجنآ ار )۳۱(سوساج دسر یک
؟مدع )۳۳(ِدنبرد و )۳۲(داصرِم دوب هک

راوروک نک فک هب ،شلضف ِنماد
رایرهش یا دوب نیا )۳۴(یمَعا ِضبَق

تسا یو ِنامرف و رما ،وا نماد
تسا یو ِناج )۳۵(یُقت هک یتخبکین

بآ یوج و رازغرم رد یکی نآ
باذع ردنا وا یولهپ یکی نآ و

؟تسیچ ز نیا ِقوذ هک هدنام بجع وا
؟تسیک ِسبح رد نیا هک هدنام بجع نآ و

تساه همشچ اجنیا هک ؟یکشخ ارچ نیه
تساود دص اجنیا هک ؟یدرز ارچ نیه

نمچ ردنا آ رد نیه انیشنمه
ندمآ )۳۶(مراین نم ،ناج یا :دیوگ

۳۲ هیآ ،)۴۳(فُرُخز هروس ،میرک نآرق ۳*

...اَْين�دلا ِةاَيَحْلا يِف ْمَُهتَشيِعَم ْمَُهْنَيب َانْمَسَق ُنْحَن …

…میدرک میسقت نانآ نایم ایند یناگدنز رد ار نامدرم تشیعم ام …

۴۲۸۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۲۸۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

بل یوس دیآ خزود زا نخس کی
بل یوک رد ناج رهش زا نخس کی

)۳۷(جَرَح ُرپ رحب و ازفاْناج رحب

)۳۸(۴*جَرَم بل نیا ،رحب ود ره نایم رد

۲۰و۱۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ۴*

)١٩( ِناَيَِقتَْلي ِنْيَرَْحبْلا َجَرَم

دنديسر مه هب ات دنار شيپ ار ]روش و نیریش[ ،ايرد ود

)٢٠( ِناَيِْغَبي َ� ٌَخزَْرب اَمَُهْنَيب

دنوشن رد مه هب ات تسا ىباجح ناشنايم

۵۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هاگن نک هُک نآ ردنا ،)۳۹(ریگ یتربع
هاک ز مک یا )۴۰(نکم هضرع دوخ ِگرب

۴۹۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوجو دشورفن هکنآ مuغ نم
دوج و )۴۱(لاضفِا اب ِناطلس نادب زج

دوش نایرگ نامسآ ،دیرگب نوچ
۵*دوش ناوخ بَر ای خرچ ،دلانب نوچ

تسرپ تّمه ِسم نآِ مuغ نم
تسکش دَران ایمیک ِریغ هب وک

اعد رد روآرب هتسکشِا ِتسد
ادخ ِلضف دََرپ هتسکشِا یوس

گنت ِهاچ نیز تدیاب ییاهر رگ
گنردیب رذآ رب ور ردارب یا
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گنردیب رذآ رب ور ردارب یا

)۴۲(لِهِب دوخ ِرکم و نیب ار قح ِرکم

لجخ ناراّکم ِرکم شرکم ز یا

ّبَر ِرکم یانف دش ترکم هکنوچ
بَجَعلاُوب ینیَمک کی ییاشگرب

اقب دشاب نیمک نآ )۴۳(ٔهنیمک هک
)۴۴(اقِترِا و جورُع ردنا دبا ات

۲۹ هیآ ،)۴۴(ناخد هروس ،میرک نآرق ۵*

ْاَو ُءاَمsسلا ُمِهْيَلَع ْتَكَب اََمف َنيَِرْظنُم اُوناَك اَمَو ُضْرَ

.دندوبن هتفای تلهم )ناینوعرف ،باذع ندیسر ارف ماگنه هب( و درکن هیرگ ناشیا رب نیمز و نامسآ

۵۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

جَرف و تسا قلح ِتوهش زا )۴۵(َطب ِصرح
)۴۶(جرَد تسا نادنچ تسیب تسایر رد

ف� هاج رد دنز ّتیهوُلا زا
؟فاعُم دشاب اجک تکرش )۴۷(ِعِماط

)۴۹(هاب و دوب مکشِا ز مدآ )۴۸(ِتَّلز

هاج و دوب ّربکت زا سیلبا ِنآو

درک رافغتسا دوز وا مَرَج�
درک )۵۰(رابکتسا هبوت زا نیعل نآو

)۵۱(تس یگَرَدب دوخ مه جَرف و قلح ِصرح

)۵۲(تس یگتسکشِا نآ ،تسین بصنم کیل

رگا ار تسایر نیاِ خاش و خیب
رگد دیاب یرتفد ،میوگ زاب

دناوخ شناطیش برع ار شکرس ِپسا
دنامب )۵۳(یعرَم رد هک ار یروتس ین

تغل رد ُدب یشک ندرگ ،تنطیش
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تغل رد ُدب یشک ندرگ ،تنطیش
تفص نیا دمآ تنعل ِقحتسم

ناوخ ِدِرگ ردنا دجنگ هدنروخ دص
ناهج رد دجنگن وجتسایر ود

۵۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لuَجلاوُذ )۵۴(یادِر ّتیهوُلا تسه
)۵۵(لابَو ددرگ ورب ،دشوپ رد هک ره

رمک ام ِنآ ،تسوا ِنآ زا جات
رذگ دراد دوخ zدح زک وا یاو

تا یسوواط َِرپ نیا تسوت ٔهنتف
)۵۷(تا یسو�دُق و دیاب )۵۶(تکارتشا هک

۴۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریگب ار یراز و راذگب ار روز
ریقف یا دیآ یراز یوس محر

تس یونعم هنشت zرطضم ِیراز
)۵۸(تس یوَغ ِنآ ،غورد ِدرس یراز

۶*تسا تلیح فسوی ِناوخِا ٔهیرگ
تسا )۶۰(تّلع و )۵۹(کشَر ز رپ ناشنورد هک

۱۶ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق ۶*

َنوُْكَبي ًءاَشِع ْمُهاََبأ اوُءاَجَو

نایرگ دندمایب دوخ ردپ دزن هب )فسوی ناردارب( هاگماش و

۴۴۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ماگل نآ وس ره هب دنادرگب ناز
ماخ ِبسا ،)۶۱(سِراف ز دبای ربخ ات

تسا یپ وکین نآ ز راسکریز ِبسا
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تسا یپ وکین نآ ز راسکریز ِبسا
تسا یو رب سِراف هک دنادیمه وک

۲۹۳۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ریقف کی ناشوپقلد ِنایم رد
ریگب نآ تسا ّقح هکنآو نک ناحتما

ات هک وک )۶۳(زzیَمُم )۶۲(۷*سzَیک ِنمؤم
؟یَتف زا ار )۶۴(ناکَزیح دناد زاب

ناهج رد دشاب تابویعم هنرگ
ناهلبا هلمج دنشاب نارجات

لهس ،تخس یسانش�اک دَُوب سپ
؟لها و لهاان هچ ،تسین یبیع هکنوچ

تسین دوس شناد ،تسا بیع همه رو
تسین دوع اجنیا ،تسا بوچ همه نوچ

تسا یقمحا ،دناّقح هلمج :دیوگ هکنآ
تسا یقش وا ،لطاب هلمج :دیوگ هکنآو

دوس دندرک ایبنا ِنارجات
دوبک و روک وب و گنر ِنارجات

لام ،مشچ ردنا رام دیامنیم
لامب وکین ار شیوخِ مشچ ود ره

دوس و عیب نیا )۶۵(ٔهطبِغ ردنا رگنم
دوَمث و نوعرف )۶۶(ِرسُخ ردنا رگنب

ثیدح ۷*

ٌرِذَح ٌنِطَف ٌسzَیک ُنِمؤُمـَْلا

.تسا زیهرپ اب و دنمشوه و کریز ،نمؤم

۱۲۹۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم 
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۱۲۹۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم 

تسا لقاع هک ره دیزگب هَچ )۶۷(ِرعَق
تسا لد یاهافص ،تولخ رد هکنآز

قلخ یاه تملظ هک هِب ،هَچ ِتملظ
قلخ یاپ دریگ هک سک نآ دُرَبن رس

هلبا ،نادان ،قمحا :لوگ )۱(
مدمه ،نیشنمه :سیلج )۲(
Iفرگ شوغآ رد زا هیانک :ریگ رانک و تسد ود رآرد شندرگ رد )۳(
اه یگدش تیوه مه زا دازآ ،رورس :ندرگ عوفرَم )۴(
تحارتسا و شمارآ یاج :مارآ )۵(
راگزاسان زیچ ود :نغور و بآ )۶(
دنمورین ،یوق :Iَمَهَت )۷(
هدش باختنا :یَبتجُم )۸(
ندوب نهذ رظان ،ندرک هبقارم :Iشگ بقارُم )۹(
نآ هب طوبرم ناجیه و یگدش تیوه مه ،ندرک نوگانوگ :نیوَلت )۱۰(
هظحل نیا ،نامز :تعاس )۱۱(
یگتشگرس ،ندش ناریح :رlیَحَت )۱۲(
لبطصا ،دندنب یم ار ناروتس یاپ نآ اب هک یزارد ِنَسَر :هلیوط )۱۳(
هتشامگ :بََصتنُم )۱۴(
ناروتس هدننک تیبرت :ضِیار )۱۵(
هدننک دازآ ،هدننک کرت :ضِفار )۱۶(
درمناوج ینعم هب راّیع ففخم :رایَع )۱۷(
 هسوسو ینعم هب اجنیا رد ،ندناسرت :دیدهت )۱۸(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۱۹(
تسود :بیبح )۲۰(
هدنونش :عَِمتسُم )۲۱(
شیوب ،ندییوب ،ییایوب هوق :ماشَم )۲۲(
نهاریپ :ناهاریپ )۲۳(
نایاپراهچ و ناروتس ل~د ،شورف هدرب :ساخَن )۲۴(
کزینک ،زینک :هیراج )۲۵(
هناراگنا لهس ،یتقوم ،یحطس ،لمأت یب :یرَسرَس )۲۶(
درد زا رپ نهذ ،مامح ۀناخشتآ :نَخُلگ )۲۷(
زات و تخات لحم ،نادیم ،تصرف :لاجَم )۲۸(
عولط لحم ،ندمآرب یاج :عَلطَم )۲۹(
.ندرب راک هب هلیح ،ندرک هلیح :لایِتحِا )۳۰(
نهذ و اه سح ،ینهذ نم :سوساج )۳۱(
هاگنیمک ،خارف و داشگ هار :داصرِم )۳۲(
رطخ رپ هار ،راصح و هعلق :دنبرد )۳۳(
.دنک س� ار نآ و دریگ رارق وا تسد رد هک دبای یم تیمسر یتقو لوپ ای و هدش هتخورف سنج Iفرگ ،دشاب انیبان رادیرخ هاگ ره ،روک Iِفرگ :یمَعا ِضبَق )۳۴(
یراکزیهرپ :یُقت )۳۵(
Iسناوت :Iسِرای )۳۶(
اسرف ناج ،راشف ،یگنت :جَرَح )۳۷(
هدنزیمآ رد ینعم هب جرام :جَرَم )۳۸(
Iفرگ سرد ،Iفرگ دنپ :Iفرگ تربع )۳۹(
ندرک ییامن تردق ،ندیشک خر هب ار دوخ هشوت و بابسا :ندرک هضرع دوخ ِگرب )۴۰(
ندرک ناسحا ،ندیشخب :لاضفِا )۴۱(
نک کرت ،نک اهر :لِهِب )۴۲(
نیرتمک :ٔهنیمک )۴۳(
ندیسر رت~اب ۀیاپ هب ،یقرت :اقِترِا )۴۴(
یباغرم :َطب )۴۵(
رگید زیچ رد یزیچ ندیچیپ :جرَد )۴۶(
صیرح ،راکعمط :عِماط )۴۷(
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رگید زیچ رد یزیچ ندیچیپ :جرَد )۴۶(
صیرح ،راکعمط :عِماط )۴۷(
شزغل :تَّلز )۴۸(
عامج ،یسنج توهش :هاب )۴۹(
یشکندرگ ،نایغط ،Iسناد گرزب ار دوخ ،ندرک ربکت :رابکتسا )۵۰(
یداهن دب ،یراگزاسان :یگَرَدب )۵۱(
تسا یندش ءاضرا :تس یگتسکشِا )۵۲(
هاگارچ :یعرَم )۵۳(
هدّابل و ابع ریظن نییور هماج :ادِر )۵۴(
یتخبدب ،باذع ،یتخس :لابَو )۵۵(
Iسناد ادخ کیرش ار دوخ ،ندش کیرش :کارتشا )۵۶(
صقن و بیع ره زا هزنم و کاپ رایسب :سوlدُق )۵۷(
هارمگ :یوَغ )۵۸(
دسح :کشَر )۵۹(
یرامیب :تّلع )۶۰(
راوس بسا :سِراف )۶۱(
کریز :س�یَک )۶۲(
هدنهد صیخشت ،هدنهدزیمت :ز�یَمُم )۶۳(
تسا ّثنخم و درمان ینعم هب زیح ،نادرمان :ناکَزیح )۶۴(
وزرآ ،ترسح :هطبِغ )۶۵(
یراکنایز :رسُخ )۶۶(
هت :رعَق )۶۷(


