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۱۹۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اههقرخ دیّردب قشع ِنایفوص یا
ابص ِتذل زا لگ )۱(درک برض هماج دص

دش راخ ِراتفرگ و دنام رود رای زک
۱*ایِتئِا ِرما زا لگ تسَر درد ود ره نیز

تفرب و دز ییRَص دومن ور بیغ زا
)۲(اور اپ تسین ترگ ،تسا هتوک هار نیاک

لگ )۳(ِبیقَع متفر و مدرک شومخ مه نم
ار هلa و ناحیر )۴(تمدخ و مRس نم زا

تسین تفگ ِناکما و دمآ ُرپ نخس زا لد
ارجام هب بل اشگب نایفوص ِناج یا

تسهدماین نآ زونه هک وگب اهلاح ناز
)۵(یضَمام ِرکذ دَُوبن نایفوص یوخ نوچ

زرد هدیرد دشاب ،دَْوَبن عمج هسیک نوچ
ایب یکی ؟یو زا دوش نوچ عمج میس سپ

۱۱ هیآ ،)۴۱(تلصف هروس ،میرک نآرق ۱*

ْ{ِلَو اَهَل َلاََقف ٌناَخُدَ يِهَو ِءاَمtسلا ىَِلإ ٰىََوتْسا tُمث �ِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط اَيِْتئا ِضْرََ

.میدمآ رادربنامرف :دنتفگ .دییایب هاوخان ای هاوخ :تفگ نیمز و نامسآ هب .دوب یدود نآ و تخادرپ نامسآ هب دنوادخ نوچ

۳۱۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هلِسلِس زا ار ریش دَْوَبن راع
 هلِگ قح ِیاضق زا ار ام تسین

۱۱۹۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ ریغ ینیبن ،دیآ اضق نوچ
 تسود ز یسانشن زاب ار نانمشد
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 تسود ز یسانشن زاب ار نانمشد

نک زاغآ )۶(لاهِتبِا دش نینچ نوچ
 نک زاس هزور و حیبست و هلان

)۷(بویُغْلا ُمRَّع وت یاک نکیم هلان
بوکم ار ام )۸(دب رکم گنس ریز

نیرفآریش یا )۹(میدرک یگس رگ
)۱۰(نیمَک نیز ام رب رامگم ار ریش

هدم شتآ ِتروص ار شوخ ِبآ
   هِنَم یبآ تروص ،شتآ ردنا

۳۳۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ �دح رد یلو ،وت ینینزان
شیب ،ّدح زا هِنَم اپ َ�ا َ�ا

تدوخ زا رتنینزان رب ینز رگ
تدرآ ریز ،نیمز متفه ِگت رد

۳۳۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شُکِب ناسناِ یپ ار ناویح هلمج
شُه رهب زا شُکِب ار ناسنا هلمج

دنمشوه �لُک لقع دشاب هچ شُه
)۱۱(دَنَژن اما دَُوب شُه ،یوزُج شوه

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

۲*ناکَف نُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمa و ناکم ردنا میودیم

۸۲ هیآ ، )٣۶( سي هروس ،میرک نآرق ۲*

ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمtِنإ

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

۳۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم بقارم وت نوچ مد هب مد
)۱۲(یوَغ یا رواد و ینیبیم داد

)۱۳(باجِتحا ز ار دوخِ مشچ یدنبب رو

؟باتفآ دراذگ یک ار دوخ ِراک

۱۷۴۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

aد یشاب هسوسؤ هدرک هراپ
Rب زا یناد زاب ار برط رگ

تسرtکِش )۱۴(ِقاذَم ار تدارم رگ
؟تسربلد ِدارم هن یدارمیب

لRِه دص یاهبنوخ شهراتس ره
لRح ار وا ،�خیر مَلاع ِنوخ

میتفای ار اهبنوخ و اهب ام
میتفاتشب �خاب ناج ِبناج

یگدرم رد ناقشاع ِتایح یا
یگدُربلد رد هک زج یباین لد

۱۶۲۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

امَس یوس دوخ ِلیم ینیبب رگ
)۱۵(امُه نوچمه اشُگرب تلود �َرپ

نیمز یوس دوخ ِلیم ینیبب رو
)۱۶(نینَح زا نیشنم چیه ،نکیم هحون

دننک نیشیپ اههحون دوخ ،نRقاع
دننزیم رب رس هب رِخآ ،نRهاج

نیبب ار رِخآ ،راک یادتبا ز
)۱۷(نیدِ موَی نامیشپ وت یشابن ات

۳۰۰۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۰۰۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شین ِدرد رب نک ربص ،ردارب یا
شیوخ ِربگ ِسفن ِشین زا یهر ات

۳۰۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

�شارفا ؟ادخِ میظعت تسیچ
�شاد یکاخ و راوخ ار �شیوخ

�خومآ ؟ادخ ِدیحوت تسیچ
�خوس دحاو ِشیپ ار �شیوخ

زور وچ یزورفب هک یهاوخیمه رگ
زوسب ار دوخ ِبش نوچمه یتسه

)۱۸(زاونیتسه نآ ِتسه رد تا یتسه

زادُگ ردنا ایمیک رد سم وچمه

تسد ود یتسدرک تخس ،ام و نم رد
تسه ود زا یبارخ هلمج نیا تسه

۲۹۵۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شَک هار یوس و ریگ رخ ِندرگ
شوَخ ِنانادهَر و نانابهَر یوس

رادم یو زا تسد و ار رخ )۱۹(لِهَم نیه
رازهزبس یوس ،تسوا ِقشع هکنآز

)۲۰(شیلِهاو تلفغ هب وت ،مَد یکی رگ

)۲۱(شیشَح یوس اه گنسرف دور وا

فلع ِتسم ،رخ تسا هار ِنمشد
فلت وا درک ار )۲۲(هدنبرَخ سب هک یا

تساوخب رخ هچنآ ره ،هر ینادن رگ
تسار ِهار نآ دَُوب دوخ ،نک نآ ِسکع

اُوِفلاخ هگنآ سپ tنُهوُرِواش
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اُوِفلاخ هگنآ سپ tنُهوُرِواش
ُفِلات tنِهِصْعَی ْمَل ْنَم tنِا

 نم ربارب رد سک ره انامه هک دییامن لمع ،نانآ تروشم فRخ رب هاگنآ و دینک تروشم )اه سفن(ینهذ یاه نم اب
.دوش کRه ددرگ نانآ عبات و دنکن یشکرس ،)اه سفن(ینهذ یاه

تسود شاب مک وزرآ و 'یوه اب
تسوا ۳*�ا ِلیبَس ْنَع ک¡لِضُی نوچ

.دنک یم هارمگ ادخ هار زا ار وت ومه هک نک یتسود رتمک ،سفن یاوه اب

ناهج ردنا دنکشن ار اوه نیا
ناهرمه ٔهیاس وچمه یزیچ چیه

۲۶ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق ۳*

…aَ َتتtلِضَُيف ٰىَوَهْلاِ عِبtا ِليِبَس ْنَع َك�tِ…

…دزاس هارمگ ادخ هار زا ار وت هک نکم یوریپ ،سفن شهاوخ زا...

۳۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یهش و یریزو و یریم ،مان
یهدناج و درد و گرم شناهن رد

دنَمَس نوچ ور نیمز رب و شاب هدنب
دنََرب ندرگ رب هک ،هَن هزانِج نوچ

)۲۳(روَفک دهاوخ دوخ لاّمَح ار هلمج

  روگ هب شدنرآ هدرُم ِراوس نوچ

۳۲۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هِن شیوخ رب ،هنم سک رب دوخ ِراب
هِب شیورد ،بلط مک ار یرورس

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 6 of 10

692_Qazal & Mathnavi 1/4/18 12:36 PM

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هلا زا تtنَج هک ربمغیپ تفگ
هاوخم یزیچ سک ز ،یهاوخیمه رگ

ار وت رم )۲۴(ملیفَک نم ،یهاوخن نوچ
ادخ ِرادید و یواَْمـلا ُتtنَج

۴۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ود ردنا میاهدنام )۲۵(د¡دََرت رد
؟رایتخایب دوب یک د¡دََرت نیا

)۲۶(دَُوگ یک وا منک نآ ای منک نیا

دَُوب هتسب وا یاپ و تسد ود هک

۴۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یتردق دیابب ار د¡دََرت سپ
)۲۷(یتَلبِس رب دوب هدنخ نآ هنرو

ناوج یا ،هناهب هِن مک اضق رب
؟نارگید رب یهن نوچ ار دوخِ مرج

۴۱۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیبب دوخِ مرج و درگرب دوخ ِدِرگ
نیبم هیاس زا و نیب دوخ زا شبنج

۴۱۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تشگن وت او ناک دهج یدرک هچ رد
؟)۲۸(تشَکِ عیَر دمان هک یدیراک هچ وت

تنت و ناج زا دیاز هک وِت لعف
تنماد دریگب تدنزرف وچمه

دننکیم تروص ،بیغ رد ار لعف
؟دننزیم یراد هن ار یدزد ِلعف
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؟دننزیم یراد هن ار یدزد ِلعف

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

ثیدح ۴*

.ٍقa َْتنأ امِب ُمَلَقْلا tفَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

۴۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق ،لداع و یشاب ِملاع وت ات
؟ازس و داد دهد نوچ بسانمان

۴۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هنم رگید یسک رب ار دوخِ مرج
هد شاداپ نیدب دوخ شوگ و شوه

یتشاک دوخ وت هک ،هن دوخ رب مرج
یتشآ نک قح ِلدع و ازج اب

یندرک دب ببس دشاب ار جنر
ین تخب زا سانش دوخ ِلعف ز دب

دنک )۲۹(لَوَحا مشچ ،تخب رد رظن نآ
دنک )۳۲(لِهاک و )۳۱(ینادهَک ار )۳۰(بلَک

یتف یا ار دوخ سفن نک مهتم
ار لدع یازج نک مک مهتم

هر هب روآ رس هنادرم ،نک هبوت
۵*هََری ٍلاقثِمِب لَمْعَی ْنََمف هک

.دنیب یم ار نآ یازج دهد ماجنا یا هرذ هزادنا هب ار یلمع سک ره اریز ،یآ رد تياده هب و نك هبوت هنادرم

)۳۴(یاهّرِغ وش مک سفن )۳۳(ِنوسُف رد
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)۳۴(یاهّرِغ وش مک سفن )۳۳(ِنوسُف رد

یاهّرذ دشوپن قح ِباتفآ هک

دیفم یا یمسج ِتاّرذ نیا تسه
دیدپ ینامسج ِدیشروخ نیا ِشیپ

)۳۶(راکِتفا و )۳۵(رِطاوَخ ِتاّرذ تسه

راکشآ قیاقح دیشروخ ِشیپ

۷،۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق ۵*

)۷(ُ هََري اًْريَخ ٍةtَرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنََمف  

.دنیب نآ شاداپ دنک یکین یا هرذ هزادنا هب سک ره سپ

)۸(ُهََري ًاّرَش ٍةtَرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنَمَو

.دنیب نآ یازج دنک یدب یا هرذ هزادنا هب سک ره 

۴۴۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 و ندرکان خسف ار وا مزع هاگ هاگ و تسوا رهاق و کلام هکنآ زا ار یمدآ ندرک ربخ اب تهج ،) اه میمصت و اه هدارا fسسگ و ندز مه رب ( اهُضَْقن َو َمِیازَعُ خَْسف
.دوب هیبنت رب هیبنت ات ،دنکشب ار شمزع زاب ات دراد ندرک مزع رب ار وا عمط ات ،fشاد ذفان

ارجام رد اهدصق و اه مزع
ار وت دیآیم تسار یهاگ هاگ

دنک تین تلد نآ )۳۷(ِعَْمط هب ات
دنکشب ار تتین رگید راب

یتشاد تدارمیب یّلک هب رو
؟یتشاک یک )۳۸(لََما ،دیمون یدش لد

شا یروع زا ،لََما یدیراکن رو
؟)۳۹(شا یروهقَم ورب ادیپ یدش یک

شیوخ ِیاه یدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یaوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۴۰(ِزووRَق دش یدارمیب
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تشهب )۴۰(ِزووRَق دش یدارمیب
تشرس شوخ یا ونش ۶*ةtنَجْلا ِتtفُح

تساپهتسکشا همه تتادارم هک
؟تساور ،وا ماک هک دشاب یسک سپ

ناقداص نآ شاهتسکشا دندش سپ
؟ناقشاع تسکش نآ دوخ وک کیل

رارطضا زا شاهتسکشا ،نRقاع
رایتخا دص اب هتسکشا ،ناقشاع

دنایدنب ِناگدنب ،شنRقاع
دنایدنق و یّرکِش ،شناقشاع

نRقاع راهمً اهَْرک ایِْتئِا
نaدیب راهبً اعَْوط ایِْتئِا

 ،تسا نRقاع راسفا ،دییایب یلیم یب و تهارک یور زا (
)تسا ناقشاع راهب ،دییایب یدنسرخ و اضر یور زا اما

یوبن ثیدح ۶*

ِتاوَهtشلاِب ُرّانلا ِتtفُح َو ِهِراكَمـْلاِب ُةtنَجْلا ِتtفُح :�ا ُلوسَر َلاق

.تاوهش رد خزود و تسا هدش هدیچیپ تامیRمان و اه یتخس رد تشهب :دومرف ادخ لوسر

۱۱۷ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

دراد غارف نمچ ز تیور رود هب ام لد
 دراد غاد هلa وچ و تسا دنبیاپ ورس وچ هک

سک یوربا نامک هب دیاینورف ام رس
 دراد غارف ناهج ز ناریگ هشوگ نورد هک

مد دنز وا فلز ز هک مراد بات هشفنب ز
 دراد غامد رد هچ هک نیب اهب مک هایس وت

هلa هک لگ تخت رب رگنب و مارخ نمچ هب
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هلa هک لگ تخت رب رگنب و مارخ نمچ هب
 دراد غایا فک هب هک دنام هاش میدن هب

ندیسر ناوت اجک هب نابایب و تملظ بش
 دراد غارچ مهر هب تیور عمش هک نآ رگم

مییرگب مه هب را دزس یهاگحبص عمش و نم
 دراد غارف ام تب ام زا و میتخوسب هک

میرگب نمچ نیا رب هک نمهب ربا وچ مدزس
 دراد غاز هک رگنب لبلب نایشآ برط

ظفاح دنمدرد لد دراد قشع سرد رس
 دراد غاب یاوه هن اشامت رطاخ هن هک

    
ندیرد ،ندرک قش :ندرک برض )۱(
هدنور ،ناور ففخم :اور )۲(
لابند :بیقَع )۳(
میظعت و دورد ،سوب نیمز و دورد :تمدخ و مSس )۴(
تشذگ هچنآ ،هتشذگ :یضَمام )۵(
یراز و صSخا یور زا اعد :لاهِتبِا )۶(
ادخ ،اه بیغ هدنناد :بویُغْلا ُمSَّع )۷(
ینهذ نم درد زا رپ و یگدش تیوه مه زا رپ یاه هشیدنا :دب رکم )۸(
نداد ماجنا کاپان و دیلپ راک :ندرک یگس )۹(
هاگناهن :نیمک )۱۰(
یمسج یرایشه ،هدرسفا و نیگهودنا :دنژن )۱۱(
هارمگ :یوَغ )۱۲(
xفر باجح رد ،باجح :باجِتحِا )۱۳(
هزم ،معط :قاذَم )۱۴(
دوش یم دنمتداعس صخش نآ دتفیب یسک رس رب شا هیاس رگا امدق رواب هب هک یا هناسفا یا هدنرپ :امُه )۱۵(
یراز ،هلان :نینَح )۱۶(
تمایق زور :نیدِ موَی )۱۷(
تسا یلاعت قح روظنم :زاونیتسه )۱۸(
نکم اهر :لِهَم )۱۹(
ندرک اهر :ندیلِه )۲۰(
فلع ،کشخ هایگ :شیشَح )۲۱(
سفن یاوه رادربنامرفً ازاجم .دنک رخ رامیت هکنآ :هدنبرَخ )۲۲(
هدننک رفک رایسب ،ساپسان رایسب :روفَک )۲۳(
هدننکتلافک ،نماض :لیفَک )۲۴(
ديدرت ،ندش لدود :د�دََرت )۲۵(
دیوگب :دَُوگ )۲۶(
لیبس :تَلبِس )۲۷(
تعارز لوصحم :تشَکِ عیَر )۲۸(
نیبود ،چول :لَوَحا )۲۹(
گس :بلَک )۳۰(
ریقح و تسپ ،روتس روخآ لها :ینادهَک )۳۱(
لبنت ،تسس :لِهاک )۳۲(
بیرف :نوسُف )۳۳(
ندش هتفیرف ،ندش رورغم :هّرِغ )۳۴(
اه هشیدنا ،رطاخ عمج :رِطاوَخ )۳۵(
ندیشیدنا :راکِتفِا )۳۶(
زآ ،صرح ،یهاوخهدایز :عَْمط )۳۷(
وزرآ :لََما )۳۸(
بولغم ،هدش راوخ :روُهقَم )۳۹(
رکشل ورشیپ ،گنهآشیپ :زووSَق )۴۰(


