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۲۸۵۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییام )۱(7لِظ ِریز هب وت ،هتفخ هک یلد یا هله
ییازغ و تقیقح هب ،یزامن رد زور و بش

دراد گناب یوکِ گس ،دراب رون رَدب ِهَم
ییانشور راذگم ،گس ره ِگناب یارب ز

؟دهاوخ هچ رگد نان ِزج ،)۲(هتسُرِب نان ِزامن هب
ییادگ دنک رَهُگ هک ،دیاب رحَب وچمه ِلد

اریگ دوبن ،رحس هب یدروخ هک ییم نآ رگا
ییاهر دوخ ز )۳(شََفت ز یبای هک ییم ناتسب

)۴(شکارَح زک تسا ییم هک ،شکاپ ِتاذ هب ادخ هب
ییامس ِتداعس هب ،شک_ه زا نت دهرب

)۵(هزیر ِتایح نیدب وت ،هزیتس نکم ،ناتسب
ییازف ناج یارو ز ،دمآ لماک ِتایح هک

ناج یا دشاب غیرد هک ،میوگن رگد ،)۶(مَلِهِب
ییامندوخ و تاکرح ار یفسوی ،روک ِرب

۲۸۳۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناراوس ِهر دنزن هناگس ِوعوع هس ود
)۸(ینادهاک ِواگ و گس )۷(هزرَش ِریش ز درب هچ

؟یریش ِشیپ دننز هچ توهش ِواگ و مشخِ گس
ینایع ِفص دردب قیاقح هشیب هب هک

۶۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسیچ ناگسِ گناب اضر یوک نیا رد هک یناد
دنامرب شنآ دَُوب )۹(ثmنَخُم هک ره ات

هار نیا ِقشاع دَُوب هک یراوس ز اشاح
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هار نیا ِقشاع دَُوب هک یراوس ز اشاح
دناپطب ار شلد یوک ِگس ِگناب هک

۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک وع وع گس و رون َدناشف هم
دنتیم دوخ ِتقلخ رب یسک ره

اضق هداد یتمدخ ار یسک ره
_تبا رد شرهوگ ،نآ ِروخ رد

)۱۰(مَقَسٔ هرعن نآ گس دراذگن هکنوچ

؟)۱۲(مَلِه نوچ ار دوخ )۱۱(ِناریَس ،مَهَم نم

دنک نوزفا )۱۳(یگِکرس هکرس هکنوچ
دوب ینوزفا بجاو ار َرکِش سپ

)۱۴(نیبگنا نوچمه فطل ،هکرس رهق

نیبجَنکسِا ره ِنکُر دشاب ود نیک

)۱۶(لَخ ز )۱۵(درآ مک یاپ رگ نیبگنا

)۱۷(لَلَخ ردنا نیبجنکسا نآ دیآ

دنتخیریم اههکرس یو رب ،موق
دنق تخیریم نوزف ایرد ار حون

دوج ِرحب زا دَدَم ُدب ار وا ِدنق
دوزفیم ملاع ِلها ٔهکرس ز سپ

۲۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز ناغازٔ هرعن ،)۱۸(زَر رد غاز
؟دنک مک یک شوخ ِزاوآ زا لبلب

۱۴۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناور ،بش دش کلف ِردص رب ،)۱۹(رَدب
ناگسِ گناب زا دراذگن ار ریَس

وت ِرَدب رب ناگس نوچمه )۲۰(نانِعاط
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وت ِرَدب رب ناگس نوچمه )۲۰(نانِعاط
وت ِردص یوس دنرادیم گناب

)۲۱(اُوتِصَنا ِرما ز دناَّرک ناگس نیا

وت ِرَدب رب نانک عَو عَو ،)۲۲(هَفَس زا

ار روجنر افش یا راذگمب نیه
ار روک یاصع ،رَکِ مشخ ز وت

۲۰۸۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک عَو عَو گس و رون دناشف هم
؟)۲۳(دنک َعترَم یک هام ِرون ز گس

)۲۴(َگت هب هم ِناهرمه و ناوربش

؟گس ِگناب زا دننک یک �فر ِکرت

ریت ِدننام ناود لُک یوس ،وزج
؟)۲۵(ریپهدَنگ ره یپ زا فقو دنک یک

۴۹۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

کیل دنیوگ ادخ نمؤم و رفاک
کین تسه یقرف ود ره ِنایم رد

نان ِرهب زا ،ادخ دیوگ ادگ نآ
ناج ِنیع زا ،ادخ دیوگ یّقتم

شیوخ ِتفگ زا ادگ یتسنادب رگ
شیب هن ،یدنام مک هن وا مشچ ِشیپ

هاوخنان نآ ادخ دیوگ اه لاس
هاک ِرهب زا دشک )۲۶(فَحصُم ،رخ وچمه

شبل ِتفگ یتفات رد لد هب رگ
شبلاق یدوب هتشگ هرذ هرذ

۲۷۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 4 of 12

704_Qazal & Mathnavi 3/28/18 11:41 AM

۲۷۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یرس کی مدرک راوخ نم ار کاخ
یرب ییوب ناقشاع یراوخ ز ات

یون و یزبس میداد ار کاخ
یوش هگآ ریقف ِلیدبت ز ات

)۲۷(تایِسار ِلابِج نیا دنیوگ وت اب

)۲۸(تاَبث ردنا ناقشاع ِلاح ِفصو

رسپ یا ،شقن نیا و تس ینعم نآ هچرگ
رتکیدزن دنک وتِ مهف هب ات

دننک یهیبشت راخ اب ار هّصغ
دننک یهیبنت کیل ،دشابن نآ

دندناوخ شگنس هک )۲۹(یِساق ِلد نآ
دندنار یلاثم ،ُدب بسانمان

نآ ِنیع دیاین رد روصت رد
نادم شیَفن ،هِن ریوصت رب بیع

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مد هب مد یاههصُغ نیا تسوت لعف
*مَلَقْلا mفَج ْدَق ینعم دوب نیا

)۳۰(دَشَر زا ام ِّتنس ددرگن هک

دب تسار دب ،دوب یکین ار کین

ثیدح *

.ٍق� َْتنأ امِب ُمَلَقْلا mفَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

۱۸۲۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۲۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینزیم )۳۱(یلوُم لوُم هچ هدُهیب
؟ینشور ِدیما وک هَچ نینچ رد

یتعاط رهاظ یور زا ار وت هن
یتین نطاب و ّرِس رد ار وت هن

مایق و تاجانم اهبش ار وت هن
)۳۲(مایِص و زیهرپ زور رد ار وت هن

سک رازآ ز نابز ِظفح ار وت هن
سپ و شیپ تربع هب ندرک رظن هن

شیوخ )۳۳ِ(ْعَزن و گرم ِدای ؟دَْوب هِچ شیپ
شیپ ز نارای ِندرم ؟دشاب هچ سپ

شورخ رپ ٔهبوت ملظ رب ار وت هن
شورفوج ِیامنمدنگ )۳۴(اغَد یا

اغَد و دوب ژک وت یوزارت نوچ
؟ازج یوزارت ییوج نوچ تسار

۲۹۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نت و عبط ِریسا یا :دیوگ وید
نم ،روز مدرکن ،مدرکیم هضرع

تمتفگ نم :تدیوگ هتشرف نآو
تمغ ددرگ نوزف یداش نیا زا هک

۴۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیفم یا یمسج ِتاّرذ نیا تسه
دیدپ ینامسج ِدیشروخ نیا ِشیپ

)۳۶(راکِتفا و )۳۵(رِطاوَخ ِتاّرذ تسه

راکشآ قیاقح دیشروخ ِشیپ

۴۳۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۳۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ِغرم نآ و ،دنرادنپ هایگ ار وا ناغرم ات ،هدیشک ورف رس هب راوهَُلک ار هل@ و لگ ٔهتسد و دوب هدیچیپ هایگ رد 3شیوخ هک یداّیص نآ ِتیاکح
 لواِ کاردا رد اریز دش رورغم وا ِنوسفا هب ،دربن یوب مامت مه اما ،مدیدن هایگ لکش نیا رب هک ،تسا یمدآ نیا هک یکدنا درب یوب کریز

تشاد یعطاق مود ِرکمِ کاردا رد ،تشادن یعطاق
 هاگ هب هّصاخ تسا زآ و صرح نآ و ً(ارفُك ُنوُكَي َْنا ُرْقَفْلا َداک nا یdلَص mیبdنلا َلاق ِرْقَفْلا َو ِةَجاحْلا ِطَْرف َْدنِع امdيِس @ُ عَمdطلا َو ُصْرِحـْلاَ وُه َو

)دماجنا یساپسان و رفک هب یتسدیهت و رقف هک تسا کیدزن دومرف لوسر ترضح .یرادن و زاین یدایز

 « ناونع یبرع ترابع .دوبن یعطق زین وا دوخ یارب ،تسین هزبس و هایگ دایص هک نیا زا وا کاردا ینعی » تشادن یعطاق لوا کاردا رد «
 رد .یرادان و زاین ماگنه صوصخب ،دوش یم یهارمگ نیا و صقان کرد نیا ثعاب هک تسا عمط و صرح نآ و :ینعی »…ُصْرِحـْلاَ وُه َو

.دشک یم یرفاک هب یرادان و رقف راک اسب هچ :هک دنک یم هراشا یوبن ثیدح نیا هب ان@وم ناونع رخآ رطس

ثيدح

ًارفُك ُنوُكَي َْنا ُرَْقفْلا َداک

.دماجنا یساپسان و رفک هب یتسدیهت و رقف هک تسا کیدزن

رازغرم ِنایم رد یغرم تفر
راکش ِرهب زا ماد اجنآ دوب

نیمز رب هداهن یدنچ ٔهناد
نیمک رد هتسشن اجنآ دایص نآ و

هایگ و گرب رد هدیچیپ �شیوخ
هار ز هراچیب ِدیص دتفا رد ات

تخانشان زا وا یوس دمآ کغرم
تخات درم ِشیپ و درک یفاَوط سپ

؟شوپزبس وت یتسیک ار وا تفگ
)۳۷(شوحُو نیا ِنایم رد ،نابایب رد

)۳۸(عِطَقنُم نم مدهاز ِدرم :تفگ

)۳۹(عَِنتقُم اجنیا متشگ یهایگ اب

شیک و نید مدیزگ ار یوقت و دهز
شیوخ ِشیپ ار لََجا مدیدیم هکنآز

هدش )۴۰(ظِعاو ارم ،هیاسمهِ گرم
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هدش )۴۰(ظِعاو ارم ،هیاسمهِ گرم
هدز مه رب ارم ِناّکد و بسک

ندنام مهاوخ درف ،رخآ هب نوچ
نز و درم ره اب درک دیابن وخ

)۴۱(دَحَل رد رخآ درک مهاوخب ور

دََحا اب وخ منک هک دیآ هب نآ

منص یا دنهاوخ تسب ار )۴۲(َخَنز وچ
منز رتمک َخَنز هک دیآ هب نآ

هتخومآ رمک و تَفبَرز هب یا
هتخودان ٔهماج تتسرخآ

میاهتسُر یو زک میرآ کاخ هب ور
؟میاهتسب نایافویب رد ارچ لد

عَبط راچ یمیدق نام ناشیوخ و ّدَج
عَمط میتسب تیراع یشیوخ هب ام

یمدمه و یتبحصمه اه لاس
یمدآِ مسج تشاد رصانع اب

)۴۴(لوُقُع زا و )۴۳(سُوُفن زا دوخ واِ حور

)۴۵(لوکُن هدرک ار شیوخ ِلوصا ،حور

افص رپ ِلوُقُع زا و سُوُفن زا
افویب یاک ناج هب دیآیم همان

یتفای هزور جنپ )۴۶(ِناکَرای
؟یتفات رب نهک ِنارای ز ور

دنشوخ یزاب رد هک هچرگ ناکدوک
دنشکیم هناخ یوس ناشناشک بش

درُخ ِلفط یزاب ِتقو هنهرب دش
درب شفک و ابق هگان زا دزد

داتف رد یزاب هب وا مرگ نانچ نآ
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داتف رد یزاب هب وا مرگ نانچ نآ
دای ز شتفر نهریپ و ه_ک ناک

ددم یب دش وا 7یزاب و بش دش
دور هناخ یوس وک درادن ور

**بِعَل این�دلا امmنِا یدینش ین
)۴۷(بِعَترُم یتشگ و تخر یداد داب

؟یدش ناساره و یداد داب رب ار تنامیا و رمع عاتم هک یا هدیشن ار "تسا هچیزاب ایند" هیآ رگم

وجب هماج دوش بش هکنآ زا شیپ
وگ و تفگ رد نکم عیاض ار زور

ماهدیزگب یتولخ ارحص هب نم
ماهدید هماج ِدزد نم ار قلخ

)۴۸(ناتِسلِد یوزرآ زا رمعِ مین

نانمشد یاههّصغ زا رمع مین

دربب نیا ار هَُلک ،نآ درب ار )۴۹(ّهبُج
درُخ ِلفط نوچ ام هتشگ یزاب ِقرغ

دش کیدزن لََجا ِهاگنابش کن
)۵۲(دُعَت� )۵۱(کmسَب ،َبْعmللا اذه )۵۰(7لَخ

.نکم عوجر نادب .رگید تسا سب ،نک اهر ار یزاب نیا .تسا هدش کیدزن گرم بش نونکا

سَر دزد رد ،وش هبوت ِراوس نیه
سپ زاب ناتسب دزد زا اههماج

تسا َبکرَم باجع هبوت َِبکرَم
تسپ ز هظحل کی هب دزات کلف رب

نآ زا رادیم هگن ار َبکرَم کیل
ناهن ار تیابق نآ دیدزدب وک

مه زین ار تَبکرَم ددزدن ات
مد هب مد ار تَبکرَم نیا راد ساپ
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مد هب مد ار تَبکرَم نیا راد ساپ

۳۲ هيآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق **

... ٌوْهَلَو ٌبِعَل mِ�إ اَْين�دلاُ ةاَيَحْلا اَمَو

...تسين وهل و هچيزاب زج ىزيچ ايند ىگدنز و

۴۶۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دندیدزد مه ار شاههماج هلیح هب ،دندرکن تعانق نآ رب و ،دندیدزدب ار وا چوق ،نادزد هک صخش نآ تیاکح

دیشکیم سپ زا ،تشاد )۵۳(چُق یکی نآ
دیرب ار شلبح ،درب ار چُق دزد

تسار و پچ دش ناود ،دش هگآ هکنوچ
تساجک هدربِ چُق ناک دبایب ات

ار دزد نآ دیدب یهاچ ِرس رب
)۵۴(اتَلیَواو یاک درکیم ناغف هک

؟داتسوا یا یا هچ زا ن�ان :تفگ
داتف هَچ رد مََرز )۵۵(ِنایمَه :تفگ

یشک نوریب ،یور رد یناوت رگ
یشوخلد اب ار وت رم مهدب )۵۶(سمُخ

تسد هب یناتسِب رانید دص ِسمُخ
تسا چُق هَد یاهب نیا دوخ :وا تفگ

داشگ رد هد ،دش هتسب رب یرد رگ
دادب ُرتُشا ضوع قح ،دش یچُق رگ

تفر هاچ ردنا و دنک رب اههماج
)۵۷(تَفت ،دزد نآ مه درب ار اههماج

درب هِد ات هر هک دیاب )۵۸(یمِزاح
دروآ نوعاط عمط دوبن مزَح

یتریس هنتف تسدزد یکی وا
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یتریس هنتف تسدزد یکی وا
یتروص مد ره هب ار وا لایخ نوچ

ادخ ّ�ِا وا ِرکم دنادن سک
)۵۹(اغَد نآز هَراو و زیرگب ادخ رد

۵۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۰(زازِتهِا زا تفگب وا و تفگب وا

زارد ینعم نیردنا دش ناشثحب

نک هاوخلد و کباچ ار یونثم
نک هاتوک و )۶۱(زِجوُم ار ارجام

؟تسیک ِنآ مدنگ هک شتفگ نآ زا دعب
تس )۶۲(یصَو یبِ میتی زا تناما :تفگ

نم ِشیپ تناما ،تسا )۶۳(ماْتَیا ِلام
)۶۴(نََمتؤُم ار ام دنرادنپ هکنآز

لاححورجم و )۶۵(مmَرطضُم نم :تفگ
ل_ح نم رب نامز نیا رادرُم تسه

مروخ مدنگ نیزا )۶۶(یروتسد هب نیه
مرتحم و اسراپ و نیما یا

ییوت مه ترورض )۶۷(7یتفُم :تفگ
یوش مرجم ،یروخ رگ ترورضیب

هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ )۶۸(ِنامَض یراب ،یروخ رو

نامز نآ تفر ورف دوخ رد سب غرم
)۷۰(نانِع ِبذج زا َدتسب رَس )۶۹(َشنَسوت

دنامب )۷۱(َخف ردنا ،مدنگ نآ دروخب نوچ
دناوخ ماعنَ�ا و نیسای وا دنچ

؟هآ هچ و سوسفا هچ ندنام رد ِدعب
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؟هآ هچ و سوسفا هچ ندنام رد ِدعب
هایس ِدود نیا تسیاب نآ زا شیپ

سوه و دیبنج صرح هک نامز نآ
سردایرف یا هک وگیم نامز نآ

تسا هرصب یبارخ زا شیپ نامز ناک
تسکش نآز مه دَهَراو هرصب )۷۲(کوب

هیاس :ّلِظ )۱(
تسا هدرک دشر و هدیلاب )هدنهد نان (نان هب میظعت و ندیمخ زا هک یسک :هتسُرِب نان )۲(
ترارح ،یمرگ :فَت )۳(
هکرحم یورین ،تکرح :کارَح )۴(
رصتخم و صقان یگدنز :هزیر ِتایح )۵(
`شاذگ او ،`شاذگ :ندیلِه )۶(
دنمروز ،نیگمشخ :هزرَش )۷(
تسا یگراکیب و یلبنت دامن ینادهاک گس ،دوش یم روصحم نادهاک رد هدوهیب یادص و رس ببس هب هک یگس :ینادهاک گس )۸(
دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و تmاح هک یدرم ،هراکدب درم :ثkنَخُم )۹(
هنوگرامیب ،رازآ لد ،هیرک ،تشز :مَقَس )۱۰(
شدرگ و ریس :ناریَس )۱۱(
ندیله ردصم زا ،مراذگ ورف ،میوگ کرت :مَلِه )۱۲(
درد داجیا ییاناوت ،ندرک داجیا درد ،یشرت :یگِکرس )۱۳(
لسع :نیبگنا )۱۴(
ندمآ مک :ندروآ مک یاپ )۱۵(
هکرس :لَخ )۱۶(
ل|ِخ عمج ،تسا یبارخ و ناصقن روظنم اجنیا ،زیچ ود نیب فاکش ،یتسس :لَلَخ )۱۷(
غاب ینعم هب اجنیا رد ،روگنا تخرد و کات :زَر )۱۸(
تسا لماک صرق هک مهدراهچ بش هام :رَدب )۱۹(
هدننکشنزرس ،هدننزهنعط :نِعاط )۲۰(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَنا )۲۱(
یدرخ یب ،ینادان :هَفَس )۲۲(
ندروخ ،ندرک هیذغت :ندرک َعترَم )۲۳(
تخات ،ود ،ندیود :َگت )۲۴(
دهد یم درد یوب هک درد زا رپ ینهذ نم :ریپهدنَگ )۲۵(
نآرق ،باتک :فَحصُم )۲۶(
راوتسا و اجرباپ یاههوک :تایِسار ِلابِج )۲۷(
یرادیاپ :تاَبث )۲۸(
تخس و تفس :یِساق )۲۹(
ندمآرد یهارمگ زا ،`فر تسار هار هب :دَشَر )۳۰(
ندرک تسد نآ تسد نیا ،گنرد یپ زا گنرد ینعی نآ رارکت و تسا گنرد و ثکم ینعم هب لوم :لوُم لوُم )۳۱(
هزور :مایِص )۳۲(
ندنک ناج ،ییاج زا یزیچ ندنک :ْعَزن )۳۳(
بیرف ،هلیح ،تسردان ،تساران :اغَد )۳۴(
اه هشیدنا ،رطاخ عمج :رِطاوَخ )۳۵(
ندیشیدنا :راکِتفِا )۳۶(
ییارحص ناروناج ،شحو عمج :شوحُو )۳۷(
ریگ هشوگ ،هتسسگ ،هدیرب :عِطَقنُم )۳۸(
عناق :عَِنتقُم )۳۹(
هدنهد زردنا ،هدنهد دنپ ،هدننک ظعو :ظِعاو )۴۰(
روگ :دَحَل )۴۱(
هناچ :َخَنز )۴۲(
سفن عمج :سُوُفن )۴۳(
اه شناد ،اهدرخ ،لقَع عمج :لوُقُع )۴۴(
ندرک شومارف ،ندرک یراددوخ :لوکُن )۴۵(
کچوک و ریقح ناتسود :ناکَرای )۴۶(
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ندرک شومارف ،ندرک یراددوخ :لوکُن )۴۵(
کچوک و ریقح ناتسود :ناکَرای )۴۶(
هدنسرت :بِعَترُم )۴۷(
ابرلد ،بوبحم ،قوشعم :ناتِسلِد )۴۸(
دنشوپب اه سابل یور هک یداشگ و دنلب سابل :ّهبُج )۴۹(
راذگاو ،نک اهر :�لَخ )۵۰(
ار وت تسا سب :کkسَب )۵۱(
)۵۲( mنکم عوجر ،درگم زاب :دُعَت
رن شیم ،چوق :چُق )۵۳(
 دایرف ،یاو یا ،سوسفا و نزح راهظا یارب یا هملک :اتَلیَواو )۵۴(
لوپ هسیک :نایمَه )۵۵(
مجنپ کی :سمُخ )۵۶(
باتشاب ،دنت :تَفت )۵۷(
ریبدت اب ،کریز و طاتحم :مِزاح )۵۸(
رگ هلیح :اغَد )۵۹(
ناجیه ینعم هب اجنیا رد ،ندروخ ناکت ،ندیبنج :زازِتهِا )۶۰(
هاتوک ،رصتخم :زِجوُم )۶۱(
دشاب هتشادن تسرپرس و مّیق هک یمیتی :یصَو یبِ میتی )۶۲(
نامیتی :ماْتَیا )۶۳(
دامتعا دروم ،نیما :نََمتؤُم )۶۴(
راچان ،هراچیب :َرطضُم )۶۵(
هزاجا و نذا هب :یروتسد هب )۶۶(
هدنهد اوتف :یتفُم )۶۷(
`فرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۶۸(
شکرس بسا :نَسوت )۶۹(
بسا ۀناهد ،ماگل :نانِع )۷۰(
ماد :َخف )۷۱(
دیاش ،هک دشاب :کوب )۷۲(


