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۱۱۹۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زاس هناوید ار شیوخ رم ور ،هناوید یاهِن رگ
زابب رگید هرهم ،یتشگ تام هر دص هچ رگ

نزب رگید همخز ،شمخز ز یرات نوچ هچ رگ
زاب ِگنچ زا یاهتسخ هچ رگ ،غرم یا درگزاب

؟رهش ِدِرگ )۱(یدرگ هوای و ینک مگ هناخ دنچ
زاسب )۲(یزووPَق اب ،هوای زین یرهش ز رو

تسنم ِبسا نیا هک یدیشارترب نیبوچ ِبسا
زاتب لزنم کی ،هجاوخ تبسا تسنیبوچ هن رگ

ینکیم اهاعد هگنآ ،یونشن قح ِتوعد
زامنیب یاعد نیز ،ردارب یا ،تداب مرش

قح ِغیت زا یرب رس هک یاهن یضار رس هب رس
؟زایپ و یریس هکنوچ )۳(َربنَع وچمه وب دهد یک

فطل ز یزیربت ِسمش دریذپ ار تزاین رگ
زان ِرهب شلاب راچ وت هِن شرع رب نآ زا دعب

۳۴۴۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۴۶۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وک هک شینیبن چیه ،وجراهچ ناهن وت رد
یرهاظ و ناهن تسه ،وه ِتاذ و تافص وچمه

۴۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وختشز نآ توبکنع ِلاثم رب
وا دفاب رب ار هدنَگ یاههدرپ

درک رونٔ هدرپ شیوخ )۴(ِباعُل زا
درک روک ار دوخِ کاردأ هدید

)۵(دَروخ رب ،دریگب را بسا ِندرگ
دگل دناتسب ،شاپ دریگب رو

ماگل یب )۶(نَسوت ِبسا رب نیشن مک
مzPسلاَو نک اوشیپ ار نید و لقع

تسپ و تسُس رگنم ،)۷(گنهآ نیردنا
تسا سُفَنا |قِش و ربص ،هر نیردناک

۱۰۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد )۸(غوبدَمان ِتسوپ ار یمدآ
نارگ و تشز هدش اه تبوطر زا

هِد رایسب ِشلام و زیت و خلت
)۹(هَِرف اب و فیطل و کاپ دوش ات

)۱۰(رایَع یا هد اضر یناتیمن رو

رایتخایب دهد تجنر ادخ رگ

تسامش ِریهطت تسود یPب هک
تسامش ِریبدت ی�اب واِ ملع

۶۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت
دنامن دنوادخ ِریدقت هب ریبدت

دنیب هچ تسادیپ ،دشیدنیب وچ هدنب



Page 3 of 11

701_Qazal & Mathnavi 3/8/18 12:02 PM

دنیب هچ تسادیپ ،دشیدنیب وچ هدنب
دناوتن ییادخ کیل ،دنکب هلیح

ناد نیقی ،قلخ همه دنگرم ینادنز
دناهرن نادنزِ کت زا ار وت ،سوبحم

؟تسیچ ناگسِ گناب اضر یوک نیا رد هک یناد
َدنامَرِب شنآ دَُوب )۱۱(ث�نَخُم هک ره ات

هار نیا ِقشاع دَُوب هک یراوس ز اشاح
)۱۲(َدناَپطِب ار شلد یوکِ گسِ گناب هک

۳۲۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یرواد ردنا هریت یاههلیح
؟یروآیم ارچ نایانیب ِشیپ

زومُر و رکم زا یراد لد رد هچ ره
زور وچمه ادیپ و تساوسر ام ِشیپ

یرورپهدنب ز شمیشوپب رگ
؟یربیم دح زا )۱۳(ییور یب ارچ وت

هانگ رد مدآک ،زومآ ردپ زا
هاگیاپ یوس هب دمآ دورف شوخ

۴۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وج ِریغ دیورن ،وج یراکب نوچ
؟ورگ یهاوخ هک ز ،یدرک وت ضرق

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

دنک )۱۴(لَوَحا مشچ ،تخب رد رظن نآ
دنک )۱۷(لِهاک و )۱۶(ینادهَک ار )۱۵(بلَک

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

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

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

)۱۹(یاهّرِغ وش مک سفن )۱۸(ِنوسُف رد

یاهّرذ دشوپن قح ِباتفآ هک

دیفم یا یمسج ِتاّرذ نیا تسه
دیدپ ینامسج ِدیشروخ نیا ِشیپ

)۲۱(راکِتفا و )۲۰(رِطاوَخ ِتاّرذ تسه

راکشآ قیاقح دیشروخ ِشیپ

۷،۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق *

)۷(ُ هََري اًْريَخ ٍةzَرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنََمف  

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

)۸(ُ هََري ًاّرَش ٍةzَرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنَمَو

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

۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم نِمآ ،سرتب یدرک دب هکنوچ
شادخ َدنایورب و تسا مخت هکنآز

ات هک َدناشوپب وا یهاگ دنچ
ایح و نامیشپ دب نآ ز تدیآ

۳۷۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانشان زا َرَتب دَوَبن یتفآ
تخاب قشع ینادن و رای َِرب وت

یمه یرادنپ )۲۲(رایَغا ار رای
یمغ یداهنب مان ار ییداش

تسام ِرای ِفطل هک یلخن نینچ نیا
تسام ِراد شلخن ،میدزد ام هکنوچ

تسام )۲۳(ِریم ِفلز هک نیکشُم نینچ نیا
تسام ِریجنز نیا ،میلقعیب هک نوچ

دوریم یلین وچ یفطل نینچ نیا
دوشیم نوخ نوچ ،مینوعرف هکنوچ

زیرم نیه ،مبآ نم :دیوگیمه نوخ
زیتس رُپ یا ماوت زا گرگ ،مفسوی

رابدرب ِرای هک ینیبیمن وت
رام وچ ددرگ ،یدش دض وا اب هکنوچ

دشن رگید وا )۲۵ِ(محَش و وا )۲۴ِ(محَل
دشن َرظنَم زا هک زج ،دب نانچ وا

۴۲۰۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۲۰۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اههتکن نیز ات هاوخیم ادخ زا
اهتنم رد یسر و ّیزغلن رد

دندش هرمگ یسب ،نآرق زا هکنآز
**دندش هَچ ِنورد یموق نَسَر نآز

)۲۶(دونَع یا یمرج تسین ار نَسَر رم

دوبن �ابرس یادوس ار وت نوچ

۲۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

…اًريِثَك ِهِب يِدْهَيَو اًريِثَك ِهِب �لِضُي…

...درآ تسار هار رب ار یسب و دنک هارمگ ار یسب …

۱۴۴۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نارگِ مسج نیا ددرگ هتشُک هکنوچ
نادرارسا یتسه ددرگ هدنز

ار )۲۷(ران و تشهب دنیب وا ِناج
ار رارسا ٔهلمج دناد زاب

ار وید ِناینوخ دیامن او
ار )۲۹(ویر و )۲۸(هِعدُخِ ماد دیامن او

قیرط ِطرش زا تسه �شک واگ
)۳۰(قیفُم ،ناج شzمُدِ مخز زا دوش ات

شکب رتوز ار شیوخ سفن ِواگ
شُهب و هدنز )۳۱(یفَخِ حور دوش ات

۳۷۰۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۰۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارقیب یکلم دید ار ناهج نوچ
راصِح ترضح نآز تخاس ،)۳۲(هنامِزاح

شدشاب )۳۳(ینصِح ،گرم ِهاگ هب ات
شدصقم ِهار ،مصخ دباین هک

دیدن هب یراصِح ،قح ِهانپ زا
دیزگرب )۳۵(زِد نآِ کیدزن )۳۴(هگتروی

۲۲۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رابدرب و میحر ،قح ِناگدنب
راکِ حPصا رد دنراد قح یوخ

نارگیرای ،ناتوشَریب ،نابرهم
نارگ ِزور رد و تخسِ ماقم رد

Pتبم یا ار موق نیا وجب نیه
Pب زا شیپ ناشراد تمینغ نیه

۳۶۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

خی@شلا ِناِسل ْنِم ِةَْمکِحْلا ِضْیَف َْدنِع َنیدیرُْمـلا َو َنیعَِمتْسُمـْلا ُبادآ

.دوش یم یراج خیش نابز زا زیمآ تمکح نانخس هک هاگنآ ،نادیرم و ناگدنونش بادآ

تسا ندرک رّرکم نیا ،ن�ولَم رب
تسا ندرب رّرکم ِرمع نم ِدزن

دوش رب رّرکم ِقرب زا عمش
دوش رز رّرکم ِبات زا کاخ

لولَم کی و دنبلاط نارازه رگ
لوسر َدنامیم زاب تلاسر زا

وگزار ِریمض ِن�وسر نیا
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وگزار ِریمض ِن�وسر نیا
وخلیفارسا ،دنهاوخ )۳۶(عَِمتسُم

ناهش نوچ یربک و دنراد )۳۷(یتَوخِن
ناهج ِلها زا دنهاوخ یرکاچ

یروان هگ اجب ناشاه بدا ات
؟یروخ رب هنوگچ ناشتلاسر زا

وت هب ار تناما نآ دنناسر یک
؟)۳۹(ُوتود )۳۸(عِکار ناششیپ یشابن ات

؟دنسپ دیآیمه یک ناشبدا ره
دنلب ِناویا ز ناشیا دندماک

یتمدخ ره زک دننایادگ هن
یتنم )۴۰(ر|وَزُم یا دنراد وت زا

ریمض یا اه یتبغریب اب کیل
ریگماو ،ناشفیب ناطلس ٔهقدص

نامسآ ِلوسر یا ار دوخ ِبسا
ناهج ردنا و رگنم ن�ولَم رد

)۴۲(دهن هزیتسا هک )۴۱(یکُرت نآ خّرف

دهج شتآ ِقدنخ ردنا شبسا

نانچنآ ار سََرف دنادرگ مرگ
نامسآِ جواِ گنهآ دنک هک

هتخود تریغ و ریغ زا ار مشچ
هتخوس ار رت و کشخ شتآ وچمه

دنک یبیع وا رب ینامیشپ رگ
دنز ینامیشپ رد لوا شتآ

مدع زا دیورن ینامیشپ ،دوخ
مدقبحاص ِیمرگ دنیبب نوچ
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مدقبحاص ِیمرگ دنیبب نوچ

۳۷۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز مد ات ار هرُهز رم ین هرَهز
)۴۳(دنز مک ،دنیبب نوچ شّلک ِلقع

تس هتخود رد ارم هک ؟میوگ هچ نم
تس هتخوس وا ِهَگمَد ار )۴۴(مَهَگمَد

وا رب نم ملیلد ،مران نآ ِدود
اوُرzبَع ام ٌلِطاب ،هش نآ زا رود

نونکات و .مشتآ نآ دوجو رب لیلد و دزیخ یم رب یشتآ زا هک متسه یدود نوچمه نم
.تسا هوای و لطاب دنا هدرک تقیقح هاش نآ زا هک یفیصوت و ریبعت ره

لیلد ار یباتفآ دشابن دوخ
)۴۵(لیطتسم ِباتفآ ِرون هک زج

؟دَُوب وا ِلیلد ات دَْوب هک هیاس
دَُوب وا ِلیلذ هک َشتسَسَب نیا

تسا قداص تل�د ،رد )۴۶(تَلPَج نیا
تسا قباس وا سپ ،تاکاردا هلمج

گنل یاهرخ رب تاکاردا هلمج
)۴۷(گنَدَخ نوچ ناّرپ ،داب ِراوس وا

هش ِدَرگ دباین سک ،دزیرگ رگ
هر ِشیپ دریگب وا ،دنزیرگ رو

ین مارآ ،ار تاکاردا هلمج
ین ماج ِتقو ،تسا نادیم تقو

درپیم یزاب وچ ،یمهو یکی نآ
دردیم َربعَم ،ریت نوچ رگد نآو
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دردیم َربعَم ،ریت نوچ رگد نآو

نابداب اب ِیتشک نوچ رگد نآو
نامز ره ،)۴۸(عُجاَرت ردنا رگد نآو

رود ز ناشدیامنیم یراکش نوچ
)۴۹(روُیط نآ دنیازفیم هلمح ،هلمج

دنوش ناریح ،دوش ادیپان هکنوچ
دنوش ناریو ره یوس ،نادغج وچمه

زاب مشچ کی ،مه هب یمشچ ،رظتنم
زانب ِدیص نآ ددرگ ادیپ هک ات

لPَم زا دنیوگ ،رید دنامب نوچ
؟لایخ دوخ ای بجع دوخ نآ دوب دیص

یتعاس کی ات تسا نآ تحلصم
یتحار زا روز و دنریگ یتوق

�شگ هدوهیب :�شگ هوای )۱(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زووPَق )۲(
.دوشیم عمج ایرد بآ یور و دیلوت یهامربنع ۀدور ای هدعم رد هک گنریرتسکاخ و وبشوخ یاهدام :َربنَع )۳(
قازب ،ناهد بآ :باعُل )۴(
ددرگ نارماک ،دوش رادروخرب :دَروخ رب )۵(
شکرس و هدشن مار بسا :نَسوت ِبسا )۶(
 مسر و هار ،هدارا و دصق :گنهآ )۷(
هدش یغاّبد :غوبدَم )۸(
تمظع و یراوگرزب ،هوکش و تکوش و نأش :هَِرف )۹(
درمناوج :رایَع )۱۰(
دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و ت�اح هک یدرم ،هراکدب :ث�نَخُم )۱۱(
ندرک یرارقیب ،ندش مارآیب ،ندیزرل :ندیَپط )۱۲(
یئایح یب ،یمرش یب ،یخاتسگ :ییور یب )۱۳(
نیبود ،چول :لَوَحا )۱۴(
گس :بلَک )۱۵(
ریقح و تسپ ،روتس روخآ لها :ینادهَک )۱۶(
لبنت ،تسس :لِهاک )۱۷(
بیرف :نوسُف )۱۸(
هتفیرف ،یزیچ هب رورغم ،ندش هتفیرف ،ندش رورغم :هّرِغ )۱۹(
اه هشیدنا ،رطاخ عمج :رِطاوَخ )۲۰(
ندیشیدنا :راکِتفِا )۲۱(
ریغ عمج ،ناگناگیب :رایَغا )۲۲(
ریما ،هاشداپ :ریم )۲۳(
تشوگ :محَل )۲۴(
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ریما ،هاشداپ :ریم )۲۳(
تشوگ :محَل )۲۴(
یبرچ ،هیپ :محَش )۲۵(
دناعم ،رگ هزیتس :دونَع )۲۶(
شتآ :ران )۲۷(
بیرف :هِعدُخ )۲۸(
گنرین و هِعدُخ :ویر )۲۹(
هدنیآ شوهب :قیفُم )۳۰(
ناهنپ :یفَخ )۳۱(
یشیدنا رود :مزح ،یشیدنا رود و طایتحا یور زا :هنامِزاح )۳۲(
هعلق ،ژد :نصِح )۳۳(
تسا ناکم و اج ینعم هب و یکرت یا هملک تروی ،هاگلزنم ،ندوب یاج :هگتروی )۳۴(
ژد :زِد )۳۵(
هدنونش :عَِمتسُم )۳۶(
ندرک رخف ،ربکت :تَوخِن )۳۷(
هدننک عوکر :عِکار )۳۸(
�ود ،هدیمخ :ُوتود )۳۹(
وگغورد ،ورود ،هدننکریوزت :ر|وَزُم )۴۰(
رو�د دهاجم و رواگنج ینعم هب اجنیا رد :کُرت )۴۱(
دنک داهج و گنج :دهن هزیتسا )۴۲(
عضاوت و ینتورف ،�شاگنا مک ار دوخ :ندز مک )۴۳(
.تسا مPک و قطن و ناهد ینعم هب اجنیا رد .یرگنهآ هروک رد مد �شاذگ راک لحم ،هاگمد :هَگمَد )۴۴(
هدرتسگ و میظع باتفآ :لیطتسم ِباتفآ )۴۵(
هوکش ،یگرزب :تَلPَج )۴۶(
دنتخاس یم ریت و نیز نآ اب هک زگ بوچ زا یتمسق ،ریت :گنَدَخ )۴۷(
تشگزاب :عُجاَرت )۴۸(
ناغرم ،ناگدنرپ ،ریط عمج :روُیط )۴۹(


