
Page 1 of 12

710_Qazal & Mathnavi 5/10/18 1:23 PM

۱۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟)۱(مرومخَم نم هک شود بجع تسهدروخ هچ لد
؟مروش رد نم هک تسهدید هک ِنادکمن ای

تسین ناوات ،منکش ،مزیرب زورما هچ ره
مروذعم ،منکب ،میوگب زورما هچ ره

دیآ یم نم ِبل زا یسََفن ره ناج یوب
مرود ناناج ز هک ناج دنکن تیاکش ات

یوش تسم ،نم ِبل رب دوخ ِبل وت یهن رگ
مروگنا ِیم ز رتمک هن هک نک نومزآ

ندرگ ات ارم زادنارد بآ ایقاس
)۲(مروع نم ،دَُوب روبنز وچ هشیدنا هکناز

میآ یم نورب هقرخ نیا زا باوخ ِهگ بش
)۳(مروشحَم وا رد زاب ،موش رادیب حبص

حیسم ِهار اشگب ،دمایب )۴(لاّجَد هک نیه
)۵(مروُقان نآ نزب ،تمایق ِزور دش هک نیه

نک نوخ ار شرگج ور ،درخ تسا شوه هب رگ
)۶(مروطاس زا نک هراپ ،ملد تسهراپ هن رو

دهد داب رب هدُهیب ارم هک دمآ هداب
)۷(مروُمعَم ِنت iیبارخ هب دمآ یقاس

محدق ییوگ هک هتشگ یم ِلماح بش و زور
مروم ییوگ هک ،هتسب نایم تسُچ رمکیب

مرامیت نکب هک رغاس هدمآ مُخ یوس
مروجنر نم هک تستفرگ شیوخ ِرس مُخ
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مروجنر نم هک تستفرگ شیوخ ِرس مُخ

هتفر یم ِبلط ،هدیرد هدرپ همه ام
)۸(مروتسَم نم ؟هچ هک مُخ ِنب هب هتسشن یم

ام ِسلجم زا وش رود ،)۹(یَبنِع ِتسم هک وت
)۱۰(مروفاک دنک درس ناهج ز ار تلد هک

هعرج نوچ )۱۱(دَحَلِ کاخ دروخب ار منت نوچ
مرون ،ممسج هن هک ،ناج دهج خرچ ِرس رب

مور توبات هب تخت زا هک هاش نآ َمیِن
)۱۳(مروشنَمِ مقر دش *)۱۲ً(ادَبا َنیِدلاخ

)۱۴(مَجوُزمَم حََرف ز مه ،ماهتخیمآ رگا

)۱۷(مروصنَم )۱۶(ِنَسَر مه ،)۱۵(ماهتخیوآ رگو

دنک هدنگ ناهد هک ،مریگن نوعرفِ ماج
مروط نوچمه ِنت رد ناور تسا یسوم ِناج

رتیلوا شومخ تسمرس هک شوماخ هله
)۱۸(مروجهَم شبل ز ین ،منک هچ ار ناغف نم

تسا دیشروخ زا رتروهشم هک زیربت ِسمش
مروهشم رمق وچ ،مسمش هیاسمه هک نم

۲۸۲۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(بَسَنشوخ )۱۹(ِداهن شوخ ِلقع ِفطل

؟بدا رد دَرآ رد ار نت همه نوچ

نوکس یب ِرارقیب )۲۱(ِگنَش ِقشع
؟نونج رد ار نت iلک دَرآ رد نوچ

۲۸۳۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۸۳۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب یوحَن وا هک یداتسا ِشیپ
دوش یوحَن وزا شدرگاش ِناج

تسا هر ِوحَم وا هک یداتسا زاب
تسا هش ِوحَم وزا شدرگاش ِناج

گرم ِزور شنادِ عاونا همه نیز
گرب و هار ِزاس تسا رقف ِشناد

۲۸۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهد وا تسد هب رز رُپ وبس نیک
دیَرب شهلْجَد یوس ددرگاو هکنوچ

۲۸۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار باّهَو هَش نآ ،فطل بجع یاک
ار بآ نآ َدتِس وک رتبجع نيو

نیغورد حیسم :لاّجَد
 بقع و ولج رد .تسا روک شتسار مشچ هک تس یدوجوم هعیش و ینس ناناملسم رواب هب یم�سا ثیداحا رد لاجد
 همه ؛دنراد ار اههوک نآ رد اذغ راظتنا تخس یاهیطحق رد مدرم هک دننکیم تکرح دود زا ییاههوک لاجد ناوراک

 ار مدرم دنلب ییادص اب وا ثیداحا نیا قباطم و دنوشیم کشخ دنریگیم رارق لاجد ریسم رد هک ییاههناخدور
.»ماهداد اذغ و اپ و تسد امش هب هک متسه امش بابرا نم ،دییایب نم تمس هب نم ناتسود یا« هک دنکیم ادص

 و زیگناتفگش یاهراک ماجنا اب وا .دنکیم روهظ یدهم مایق زا شیپ و نامزلارخآ رد لاجد هعیش تایاور رد
 لهچ تدم هب ینارمکح زا سپ و دنکیم ییادخ یاعدا ماجنارس لاجد .دبیرفیم ار مدرم زا یدایز عمج یتازجعم

.دوشیم هتشک اهنآ یود ره ای یدهم ای حیسم یسیع تسد هب لاس لهچ ای زور

 بیرف مدرم زا یرایسب و دوشیم ادیپ دوعوم یدهم زا شیپ نامزلارخآ رد دنیوگیم هک یباذک صخش :لاّجَد
.دنوشیم عمج وا رود و دنروخیم
.هدنهدبیرف و وگغورد رایسب ؛باَّذک-

دنناشوپب ار یزیچ یور نآ اب هک �ط بآ ؛رز بآ

۲۹۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۹۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یروص ِخفن هک اریز ،نَکرب گرم ِخیب نیه
یتشگ راهبون نوچ ،ار نازخ نزب ندرگ

یدقن ِزیختسر نوچ ،نمیا ِزیختسر زا
یتشگ رامشیب نوچ ،یتسَر باسح زا مه

۵۷ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتا�نَج ْمُهُلِخُْدنَس ِتاَحِلا�صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ�لاَو  ٌۖ ةَر�هَطُم ٌجاَوَْزأ اَهيِف ْمُهَلۖ  اًَدَبأ اَهيِف َنيِِدلاَخ ُراَهْنَ
ّ�ِظ ْمُهُلِخُْدنَو ً�ِيَلظ ً

 رد و تسا یراج شناتخرد ریز زا اهرهن هک میروآرد یتشهب رد یدوز هب دندش راکوکین و دندروآ نامیا هک ار نانآ
.میروآرد دوخ یدبا تمحر هیاس هب ار نانآ و تسا هزیکاپ یاهتفج تشهب رد اهنآ یارب و دننک دیواج یناگدنز نآ

۳۷۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ملکشُم ِشقن هک رگنب ،امیرم
ملد ردنا لایخ مه ،مل�ِه مه

تسشن ،دمآ تلد رد یلایخ نوچ
تسا وت اب یزیرگیم هک اجک ره

یلطاب )۲۲(ّییضراع یلایخ زج
)۲۴(یلِفآ ،)۲۳(بِذاکِ حبص نوچ دَُوب وک

۱۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیآ یم نم ِبل زا یسََفن ره ناج یوب
مرود ناناج ز هک ناج دنکن تیاکش ات

۵۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اهتیانع ینیبیمن ،یلانیمه یراوخ زا وت
اهتیاکش نک مک ای و اهتیانع قح زا هاوخم
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اهتیاکش نک مک ای و اهتیانع قح زا هاوخم

۳۲۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک اهر ار تیاکش دمآ �شیوخ اب ملد
تسا ناج کی مصَخ رگ دش هچ دشخبیمه ناج نارازه

۷۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم تیاکش ،ینیب ار هک ره
دب ِیوخ و عبط تسار سک ن�ف هک

تسا وخدب هک نادب ،رگتیاکش نیا
تسا وگدب وا ار یوخدب نآ رم هک

)۲۵(لومُخ رد وک دَُوب نآ وخشوخ هکنآز

)۲۶(لومَح ناعبطدب و وخدب زا دشاب

تسادخ ِرما ز هلگ نآ خیش رد کیل
تساوَه و )۲۷(تارامُم و مشخ یپ هن

ناجِ ح�صا تسه ،تسین تیاکش نآ
ناربماغیپ ِندرک تیاکش نوچ

۱۲۵۸ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

ملد یاشامت وت یور ِنشلگ دش
ملد یاولح تاهروج ِیخلت دش

کیلو ،تسین یتیاکش تمغ ز ار ام
ملد یاو ،یونشب هک دراد یقوذ

۱۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوش تسم ،نم ِبل رب دوخ ِبل وت یهن رگ
مروگنا ِیم ز رتمک هن هک نک نومزآ

۳۶۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(شوپشوه یقاب و ّیشوه نآ وت هک

شوکم هوای ،نکم مُگ ار �شیوخ

گَنب وچ و تسرمَخ وچ توهش ره هکناد
)۲۹(گنَد تسوز لقاع و تسشوهٔ هدرپ

شوه iیتسمرس تسین اهنت ،رمَخ
شوگ و مشچ ددنب تسیناوهش هچ ره

دوب رود ندروخ رمَخ زا سیلب نآ
)۳۰(دوحُج زو ّربکت زا وا دوب تسم

تسین هک دنیب نآ هک دشاب نآ تسم
تس ینهآ و ّسم هچنآ دیامن رز

۱۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ندرگ ات ارم زادنارد بآ ایقاس
مروع نم ،دَُوب روبنز وچ هشیدنا هکناز

۴۳۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَج بآ ردنا )۳۱(روُع هکنانچ نآ
تسرب ناروبنز مخز زا بآ رد ات

فاوط �اب رب روبنز دنکیم
فاعُم شدنرادن ،رس درآ رب نوچ

نامز نیا روبنز ،و ّقح رکذ ،بآ
ن�ف نآ و هن�ف نآ دای تسه

نک ربص و رکذ بآ رد روخب مد
نُهُک ساوسو و رکف زا یهر ات

افص بآ نآ عبط وت نآ زا دعب
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افص بآ نآ عبط وت نآ زا دعب
اپ هب ات رس یگلمج یریگب دوخ

رش روبنز نآ ،بآ زک نانچنآ
)۳۲(َرذَح دریگ مه وت زا ،دزیرگیم

شاب بآ زا رود وت یهاوخ نآ زا دعب
شاتهجاوخ یبآ عبطمه رِس هب هک

۴۳۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

بیجنِ کبک رب تسزاب ِتبیه
بیصَن تبیه نآز تسین ار سگم رم

سگم ِداّیص زاب دوبن هکنآز
سب و دنریگ سگم یم ناتوبکنع

)۳۳(باُبذ وت نوچ رب ،وید ِتوبکنع

باقع و کبک رب هن ،دراد َرف و َّرک

)۳۴(تسایِقَشا َنابهّلگ ،ناویدِ گناب

تسایلوا ِنابساپ ،ناطلسِ گناب

رودِ گناب ود نیدب ،دزیماین ات
روش ِرحب اب شوخ ِرحب زا یاهرطق

۱۵۱۷ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

نارود نوچ نیبم ارم ،ینم کیدزن
ناروبنز ِتروص هب رگن دهش وت

رگنب مدآ ِناج هب ،یاهن سیلبا
ناروک نوچ نکم رظن وا نت ردنا

۱۶۱۶ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۶۱۶ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

هناگیب ِتبحص ز یوش هناگیب
هناوید نیا زا تسار ِنخس ونشب

روبنز نوچ ینک دهش زا رپ هناخ دص
هناخ نانیا ز ینک ادج هکناز رگ

۱۶۲۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(راد مرگ شوخ یا ،مراخ ٔهفوکش نم

راخِ خاش منامب نم ،دزیرب لگ

شورفلگ کنیا هک شهفوکشاِ گناب
شوکم ام یوس هک وا ِراخِ گناب

رگد نآ ز یدنامب ،یتفریذپ نیا
رَک تسا بوبحم iدض زا )۳۶(ّبِحُم هک

مرضاح کنیا هک نیا گناب یکی نآ
مرخآ ردنا رگنب :رگیدِ گناب

نیمک و رکم نوچ تسه )۳۷(مایرضاح
نیبب لوا ٔهنیآ ز رخآ ِشقن

یدش ردنا لاوَج ود نیز یکی نوچ
یدش )۳۸(روخرَدان و ّدض ار رگد نآ

دینش نآ لوا ز وک نآ )۳۹(ُکنُخ یا
دینش نادرم )۴۰(ِعَمسِم و لوُقُع شِک

تفرگ وا ار اج و تفای یلاخ هناخ
تفگش ای دیامن ژک شنآ ِریغ

۱۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک نوخ ار شرگج ور ،درخ تسا شوه هب رگ
مروطاس زا نک هراپ ،ملد تسهراپ هن رو

۱۸۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۲(دازَم رد ار دوخ )۴۱(ِنسُح ،وا داد هک ره

داهن ور وا یوس ،دب یاضق دص

۳۲۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد وا دَرآ رب اهیتسه ز ات

۱۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دهد داب رب هدُهیب ارم هک دمآ هداب
مروُمعَم ِنت iیبارخ هب دمآ یقاس

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۴۳(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۱۶۲۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مباتب اههبارخ هب ،مباتفآ وچ مدق هب
میوگ بارخ ِنخس ،ترامع زا مزیرگب

۱۶۶۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منک تناشیرپ ،نم رب یقشاع
منک تناریو هک ،نک ترامع مک

راوروبنز ینک هناخ دص ود رگ
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راوروبنز ینک هناخ دص ود رگ
منک تنامیب و ناخیب سگم نوچ

۲۴۷۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینکیم مّهوت شجنگ وت هچنآ
ینکیم مگ ار جنگ ،مّهوت نآز

اه یار و مهو وت ناد ترامع نوچ
)۴۴(اه یاج ترامع رد دَوَبن جنگ

دَُوب یگنج و یتسه ،ترامع رد
دَُوب یگنن اه تسه زا ار تسین

درک دایرف یتسین زا تسه هک هن
درک )۴۵(داداو ار تسه نآ تسین هکلب

تسین ز منازیرگ نم :هک وگم وت
)۴۶(تسیب ،تسا نازیرگ وت زا وا هکلب

۲۳۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۷(نارَم نم رب ،ورب هلبا یا :تفگ

ناد زاب یبارخ زا ترامع وت

نیا ،رازمدنگ و رازلگ دوش یک
؟نیمز نیا ناریو و تشز ددرگن ات

۱۸۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یا یتسُچ رگ ،تمغ دریگ ورف نوچ
یا یتسُج او نک دیمونِ مَد نآز

لاح هب رکنم ٔهصغ یا :شا یتفگ
لامک نآز ار )۴۹(اه ماعنِا )۴۸(ٔهبتار

تسا یمّرخ و راهب تا هن مد ره هب رگ
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تسا یمّرخ و راهب تا هن مد ره هب رگ
؟تسیچ ِرابنا تنت لگ )۵۰(ِشاچ وچمه

ب�گ نوچمه وت ِرکف ،نت ،لگ ِشاچ
)۵۱(باجُع تنیا ،ب�گ دش لگ ِرکنم

غیرد هَک نارفک )۵۲(ِنایوخیپَک زا
)۵۴(غیم و رهم ِراثن )۵۳(نایوخیَبن رب

تس یَپک ِنوناق ،رفک )۵۵ِ(جاجِل نآ
تس یبن )۵۶ِ(جاهنِم ،رکُش و ساپس نآو

؟درک هچ )۵۷(اه ک§تَهَت نایوخیپَک اب
؟درک هچ )۵۸(اه ک§َسَنت نایوریَبن اب

)۵۹(روقَع و دنا ناگس اه ترامع رد

رون و )۶۰(ّزِعِ جنگ تساه یبارخ رد

)۶۲(فوسُخ ردنا )۶۱(غوُزب نیا یدوبن رگ

فوسلیف نیدنچ هار یدرکن مگ

یهرمگ زا ن�قاع و ناکریز
یهلباِ غاد ،موطرخ رب هدید

هدولآرامخ ،تسم :رومخَم )۱(
.دور ورف بارش ّطش رد هشیدنا ناروبنز شین زا دهاوخیم ان�وم .دنشاب ناما رد هک دنتفر یم بآ نورد هب ناروبنز شین زا رارف یارب یهاگ هک تسا نآ هب هراشا ،هنهرب و تخل :روع )۲(
ندش رشاعم ،ندمآ درگ ،هدش هتخیگنارب ،هدش هدرک رشح :روشحَم )۳(
دنوشیم عمج وا رود و دنروخیم بیرف مدرم زا یرایسب و دوشیم ادیپ دوعوم یدهم زا شیپ نامزلارخآ رد دنیوگیم هک یباذک صخش ،هدنهدبیرف و وگغورد رایسب ،باذک :لاّجَد )۴(
روپیش ،روص ،قوب :روُقان )۵(
ناباّصق ربت :روطاس )۶(
نادابآ ،هدشدابآ ،هدشریمعت :روُمعَم )۷(
هدرپ رد ،هدیشوپ :روتسَم )۸(
روگنا :َبنِع ،روگنا هداب تسم :َبنِع ِتسم )۹(
تسا جازم هدننک درس هک وبشوخ تسا یا هدام :روفاک )۱۰(
روگ :دَحَل )۱۱(
هشیمه هنادواج ً:ادَبا َنیِدلاخ )۱۲(
روتسد ،نامرف :روشنَم )۱۳(
هتخیمآ ،هدش هتخیمآ :جوُزمَم )۱۴(
بولصم ،هدز راد هب :هتخیوآ )۱۵(
 بانط کی اب راد هب هتخیوآ ،نامسیر مه :نَسَر مه )۱۶(
.دش هتخیوآ راد هب دادغب رد یرجه ۳۰۹رد شنانخس ببس هب هک ینافراع زا جّ�ح روصنَم نب نیسح :روصنَم )۱۷(
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 بانط کی اب راد هب هتخیوآ ،نامسیر مه :نَسَر مه )۱۶(
.دش هتخیوآ راد هب دادغب رد یرجه ۳۰۹رد شنانخس ببس هب هک ینافراع زا جّ�ح روصنَم نب نیسح :روصنَم )۱۷(
هداتفارود ،هدنامادج :روجهَم )۱۸(
تشرس شوخ :داهن شوخ )۱۹(
عبط کین :بَسَنشوخ )۲۰(
فیرظ ،خوش :گنَش )۲۱(
یلصا ریغ ،دشابن یلصا و تباث هچنآ :یضراع )۲۲(
.دوشیم دیدپان سپس و دوشیم رهاظ هظحل دنچ قداص حبص زا لبق هک یحبص ،نیغورد دادماب :بِذاکِ حبص )۲۳(
هدنوش دیدپان ،هدنوش لیاز ،هدننک لوفا :لِفآ )۲۴(
عضاوت و ییاشگ اضف ینعم هب اجنیا رد ،یناشن و مان یب :لومُخ )۲۵(
دراد رایسب لمحت هک یسک :لومَح )۲۶(
یرگزیتس و لادج :تارامُم )۲۷(
شوه هدنناشوپ :شوپشوه )۲۸(
شوه یب ،قمحا :گنَد )۲۹(
هتسناد ندرک راکنا ،رفاک :دوحُج )۳۰(
تخل ،هنهرب :روُع )۳۱(
ندرک یرود ،زیهرپ :َرَذح )۳۲(
سگم :باُبذ )۳۳(
.رگمتس و ملاظ ،تخبدب ینعم هب یقَش عمج :ایقَشا )۳۴(
هدنرادهگن مرگ و بوخ :راد مرگ شوخ )۳۵(
راد تسود ،قشاع :ّبِحُم )۳۶(
مندوب رضاح :مایرضاح )۳۷(
بسانتمان :روخرَدان )۳۸(
اشوخ :ُکنُخ )۳۹(
شوگ :عَمسِم )۴۰(
ییابیز ،ییوکین ،یبوخ :نسُح )۴۱(
ندیبلط رتشیب تمیق و نداهن شورف ضرعم هب ینعم هب :دازَم )۴۲(
مدیمد :ُتْخََفن )۴۳(
دابآ یاج :یاج ترامع )۴۴(
ندرک در ،ندز سپ :نداداو )۴۵(
ترثک نداد ناشن یارب دنا هتفرگ ۲۰ ددع نامه ار تسیب مه یخرب ،تسیاب فّفخم :تسیب )۴۶(
نکن تفلاخم نم اب :نارَم نم رب )۴۷(
یرمتسم ،تباث ،مئاد :هبتار )۴۸(
ندیشخب ،نداد تمعن :ماعنِا )۴۹(
هتفوک نمرخ ،هدرک کاپ هّلغ :شاچ )۵۰(
روآتفگش رایسب :باجُع )۵۱(
تفص هنیزوب :یوخیپَک )۵۲(
تفص ربمغیپ :یوخیَبن )۵۳(
ربا :غیم )۵۴(
ندومن یتخسرس ،ندرک هزیتس :جاجِل )۵۵(
شور ،راکشآ و نشور هار :جاهنِم )۵۶(
یرد هدرپ :ک§تَهَت )۵۷(
ندیزرو دهز ،ییاسراپ :ک§َسَنت )۵۸(
هدنزگ :روقَع )۵۹(
یدنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۶۰(
ندیبات ،�فات :غوُزب )۶۱(
یگتفرگ هام :فوسُخ )۶۲(


