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۲۹۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتشگ راکش یتفر ،مریگ راکش یتفگ
یتشگ رارقیب دوخ ،مبای رارق یتفگ

؟یدروخ تایح ِبآک ،مناوخن ارچ ترضِخ
؟یتشگ رای ِرای نوچ ،مریمن ارچ تشیپ

؟ییادخ هناخ نوچ ،مدرگن ارچ تدرِگ
؟یتشگ رادیاپ نوچ ،مسوبن ارچ تیاپ

؟یدوجو ِیقاس نوچ ،مشونن ارچ تماج
؟یتشگ رابدنق نوچ ،مینیچن ارچ تَلُقن

؟یتسر قارف زا نوچ ،یشابن نوچ )۱(قوراف
؟یتشگ راغ ِرای نوچ ،یشابن نوچ )۲(قیّدص

یتشگ م_غ ار وک ،یرایرهش وت نونکا
یتشگ )۵(راَزن مغ زک ،)۴(یتَفز و )۳(فَرگِش نونکا

یدیچب لگ هنوگ دص ،یدیدب شنشلگ مه
یتشگ راز هلi مه ،یدوسب شلبنس مه

هر یدزیم هتفخ دوخ ،kا kا ،شمشچ یا
یتشگ رامخرپ نوچ ،)k)۶اُبذوعَن نونکا

یدوبر اههقرخ سب ،یدوب ریقف هگنآ
یتشگ )۷(راَقفلاوُذ نوچ ،ناریقف رب یاو سپ

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

یدقن ِزیختسر نوچ ،نمیا یزیختسر زا
یتشگ رامشیب نوچ ،یتسر باسح زا مه

ایرد ِنایهام نوچ ،غراف وت یدش نان زا
یتشگ رامسوس نوچ ،مه یغراف بآ زو
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یتشگ رامسوس نوچ ،مه یغراف بآ زو

هتشرس قح ِرون زا ،هتشرف نوچ ِناج یا
یتشگ رایتخا )۸(َکن ،هتسَر رایتخا ز مه

یدیرب هس ود یزور ،یّسِح ِسَفنِ ماک زا
یتشگ رایماک مه ،نونکا یماک تسود مه

یدوب راگدرک یب ،یدوب راکش ار مغ
یتشگ راگدرک اب ،یتشگ راگدرک نوچ

یزیتس کلف اب رو ،یزیر قلخ ِنوخ رگ
یتشگ راذعلگ نوچ ،دهاوخ )۹(راذِع ترذع

ینینزان و ابیز اریزا ،دسر تزان
یتشگ )۱۰(رابِک زا نوچ ناز یمه ،دسر تربک

ناشومخ هقلح رد ،یناعم )۱۱(ِرُد زا شاب
یتشگ راوشوگ نوچ هچرگا اهشوگ رد

۲۹۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ییادخ هناخ نوچ ،مدرگن ارچ تدرِگ
؟یتشگ رادیاپ نوچ ،مسوبن ارچ تیاپ

۴۳۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نادب ،دمآ دسح ٔهناخ ،دسج نیا
نادناخ دشاب هدولآ دسح زك

کیلو ،دشاب دسح ٔهناخ دسج رگ
کین ،kا درک کاپ ار دسج نآ

تسا یکاپ ِنایب یْتَیب ار�َهط
تسا یکاخ شمسلط َرا ،تسا رونِ جنگ

 هنیجنگ ،یرصنع دبلاک ،درک کاپ اه یدیلپ زا دیاب ار لد هناخ
.تسا یکاخ مسج ،نآ مسلط هچرگ ،تسا یهلا راونا

۱۲۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق
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۱۲۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

ِدوُج�سلاِ ع�ك�رلاَو َ�ِفِكاَعْلاَو َ�ِفِئا�طِللَ يِْتَيب اَر�َهط َْنأ َليِعاَمِْسإَو َميِهاَْرِبإٰ ىَِلإ اَنْدِهَعَو ...

ناگدننک فاوط یارب دینک کاپ ار ما هناخ هک میدرک رما لیعامسا و میهاربا هب ام و …
.ناگدننک هدجس و ناگدننک عوکر و نارواجم و

۲۹۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یتسر قارف زا نوچ ،یشابن نوچ )۱(قوراف
؟یتشگ راغ ِرای نوچ ،یشابن نوچ )۲(قیّدص

۲۸۹۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهناخ مزاسب هبوت زا :ییوگ
)۱۲(یاهناتَسا مدشاب ناتسمز رد

تفَز صرح نآ تدش و درد دشب نوچ
تفر وت زا هناخ یادوس گس وچمه

دَُوب تمعن زا رتشوخ ،تمعن ِرکش
؟دور تمعن یوس یک )۱۳(هرابرکُش

تسوپ وچ تمعن و تمعن ِناج ،رکش
تسود یوک ات ار وت درآ رکش هکنآ ز

)۱۴(هابِتنِا رکش و تلفغ درآ تمعن

هاش ِرکشِ ماد هب نک تمعن ِدیص

)۱۶(ریم و )۱۵(مشچرُپ دنک ترکش تمعن

ریقف ِراثیا تمعن دص ینک ات

قح ِلُقن و ماعط زا یشون ریس
)۱۷(قَد وّ یراوخمکش وت زا دور ات

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

هر یدزیم هتفخ دوخ ،kا kا ،شمشچ یا
یتشگ رامخرپ نوچ ،)k)۶اُبذوعَن نونکا

۳۲۲۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بلکشُخ وج ِبل رب یشاب هتفخ
بلط ردنا ،بارس یوس یودیم

یودیم و بارَس ینیبیم رود
یوشیم دوخ ِشنیب نآ ِقشاع

فi وت نارای اب باوخ رد ینزیم
)۱۸(فاکشهدرَپ و لدانیب منم هک

باتش نیه ،مدید بآ وس نآدب َکن
بارَس دشاب نآ ،و اجنآ میور ات

رترود یزات بآ نیز مدق ره
)۱۹(رَرَغ اب ِبارَس یوس ناوَد وَد

هدش نیا ِباجح ،تمزَع نآ ِنیع
هدمآ و تسا هتسویپ وت هب هک

دنکیم ییاج هب یمزع ،اسک سب
دَُوب یو رد ضرغ ناک ،یماقم زا

راک هب دیانیم ،هتفخ ِفi و دید
رادب یو زا تسد ،تسین یلایخ زج

)۲۰(پسُخ هار رب مه کیل ،یکانباوخ

پسُخ kا ِهَر رب kَا kَا

دنز وت رب یکِلاس هک دَُوب ات
َدَنکَرب )۲۱(تساعُن ِتiایخ زا

یوم وچمه ددرگ رکف رگ ار هتفخ
یوک ِهار دباین تقد نآ زا وا
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یوک ِهار دباین تقد نآ زا وا

تساتهس رگ و اتود رگ هتفخ ِرکف
تساطخ ردنا اطخ ردنا اطخ مه

)۲۲(زارِتحِا یب دنزیم یو رب جوم

زارد ِنابایب رد )۲۳(نایوپ ،هتفخ

دیدش یاه شطع دنیبیم هتفخ
دیرَوْلا ِْلبَح ْنِم ُْهنِم بَرَقا ،بآ

.تسا رتکیدزن وا هب شبلق گر زا بآ هک یلاح رد ،هدش یتخس شطع راچد ،هتفخ صخش نآ

۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق

ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَو …

.میرتکیدزن وا هب یمدآ بلق گر زا ام و …

۲۶۵۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

:تسا هدومرف قح هک ربماغیپ تفگ
*تسپ و iابِ مُخ رد مجنگن نم

زین شرع و نامسآ و نیمز رد
زیزع یا ،ناد نیقی نیا ،مجنگن نم

بجع یا ،مجنگب نمؤم ِلد رد
بلط اهلد نآ رد ،ییوج ارم رگ

یَقتَْلت ،**یِدابِع یِف ْلُخُْدا :تفگ
یق�تُم ای یَتیْؤُر ْنِم ًة�نَج

.ینیبب ار تشهب نم رادید زا ات ،نم ناگدنب هرمز رد راگزیهرپ یا وش لخاد :تفگ یلاعت قح

ثیدح *

i َو یضَرا ینُعَسَی i نِمؤُمـْلا یِدبَع ُبلَق ینُعَسَی َو یئامَس

.دراد ارم شیاجنگ نمؤم هدنب لد اما ،درادن ارم شیاجنگ نم نامسآ و نیمز
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.دراد ارم شیاجنگ نمؤم هدنب لد اما ،درادن ارم شیاجنگ نم نامسآ و نیمز

۳۰-۲۷ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق **

ْ¦ا ُسْف�نلا اَُهت�َيأ اَي ُة�نِئَْمطُ

ًة�يِضْرَم ًةَيِضاَر ِك�بَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

يِدَابِع يِف ِيلُخْداَف

يِت�نَج ِيلُخْداَو

 دونشخ ادخ زا وت ،یآزاب تراگدرورپ هب ،هتفای مارآ قح هب ناج یا
.وش ردنا متمارک تشهب هب و دنویپ مناگدنب عمج هب .دونشخ وت زا ادخ و

۲۶۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیزا شیپ ار ام :تفگیم )۲۴(کَلَم سپ
نیمز ِدرگ رب دوبیم )۲۵(یتفُلا

میتشاکیم نیمز رب تمدخِ مخت
میتشادیم بجع ام ،قّلعت نآ

؟نامکاخ نآ اب تسیچ قّلعت نیک
نامسآ زا تس هُدب ام ِتشرس نوچ

؟تسیچ تاملظ اب ،راونا ام )۲۶(ِفُلا
؟تسیز تاملظ اب رون دناوت نوچ

دوب وت یوب زا فُلا نآ ،امدآ
دوپ و رات ُدب نیمز ار تمسج هکنآز

دنتفاب اجنیزا ار تکاخِ مسج
دنتفای اجنیرد ار تکاپ ِرون

تسا هتفای تحور ز ام ِناج هکنیا
تسا هتفاتیم نآ ،کاخ زا شیپ شیپ
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تسا هتفاتیم نآ ،کاخ زا شیپ شیپ

نیمز زا لفاغ و میدوب نیمز رد
)۲۷(نیفَد ُدب یو رد هک یجنگ زا لفاغ

ماقم ناز ار ام دومرف رفس نوچ
ماک ،)۲۸(لیوحَت نآ زا ار ام دش خلت

ام میتفگ یمه اه تّجح هک ات
؟ادخ یا دیآ یک ام یاج هب هک

ار )۲۹(لیلهَت نیا و حیبست نیا ِرون
؟ار لیق و لاق ِرهب یشورفیم

)۳۰(طاسب ام ِرهب درتسگ قحِ مکح

)۳۱(طاسِبنِا ِقیرط زا دییوگب :هک

۲۶۹۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نآدب ار ام قح تفگ ***اوُلاعَت لُق
ناشن ار ام ،ینکشِامرش دوب ات

یُدب تلآ و رظن رگ ار )۳۲(نارَپبش
یُدب تلاح شوخ و نiوج ناشزور

دور نادیم مََرک ِهاش نوچ :تفگ
دوش تلآ ،یتلآیب ره ِنیع

تسا یتسه و تسا یوعد تلآ هکنآز
تسا یتسپ و یتلآیب رد ،راک

منک )۳۳(ادوس یتلآیب یک :تفگ
؟منک ادیپ یتلآیب نم هن ات

)۳۴(یِسلفُم رب مدیاب یهاوگ سپ

ینغ ِهاش دنک یمحر ارم ات

گنر و وگ و تفگ ریغ یهاوگ وت



Page 8 of 9

711_Qazal & Mathnavi 5/15/18 11:12 AM

گنر و وگ و تفگ ریغ یهاوگ وت
)۳۵(گنَش ِهاش درآ محر ات ،امن او

ُدب گنر و تفگ ز هک یهاوگ نیک
دش )۳۷(حرَج ،نآ )۳۶(ةاضُقلا یِضاق نآ ِدزن

وا ِلاح ِهاوگ دهاوخیم قدِص
وا ِلاق یب وا ِرون دباتب ات

شیوخ ِدوب زک دَُوب نآ قدِص :نز تفگ
شیوخ )۳۸(ِدوهجَم زا دنزیخرب کاپ

۱۵۱ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق ***

...ْمُكْيَلَع ْمُك�بَر َم�رَح اَم ُلَْتأ اْوَلاَعَت ْلُق

...تسا هدرک مارح امش رب ناتراگدرورپ هک ار هچنآ مناوخ امش رب هک دییآ نم یوس هب :وگب ربمایپ یا

۱۶۷۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میور یم iاب و مییiاب ز ام
میور یم ایرد و مییایرد ز ام

میتسین اج نیا زا و اج نآ زا ام
میور یم )۳۹(اجیب و مییاجیب ز ام

iِاِ یپ ردنا هلِاiَ اk َتسا
میور یم iّا هب مه ام i وچمه

قح ِبذج زا تسیتیآ اوُلاعَت ْلُق
میور یم یلاعت قح هبذج هب ام

حور ِنافوط رد میحون یتشک
iمیور یم اپیب و تسدیب مرج

باطخ نب رمع بقل ،هدنهد زیمت ،لطاب و قح ۀدننکادج :قوراف )۱(
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باطخ نب رمع بقل ،هدنهد زیمت ،لطاب و قح ۀدننکادج :قوراف )۱(
رکبوبا بقل ،وگتسار ،دنوادخ صلاخ ۀدنب ،تسود :قیّدص )۲(
بایمک ،ردان ،زیگنا تفگش ،بیجع :فَرگِش )۳(
هبرف ،تشرد ،گرزب :تفَز )۴(
ناوتان ،فیعض ،رغi :راَزن )۵(
ادخ هب میرب یم هانپ :kاُبذوعَن )۶(
دیشخب یلع هب دحا گنج رد هک لوسر ترضح ریشمش مان ،ریشمش :راَقفلاوُذ )۷(
کنیا :َکن )۸(
هرهچ ،تروص :راذِع )۹(
ناگرزب ،ریبک عمج :رابِک )۱۰(
تشرد دیراورم :رُد )۱۱(
هاگمارآ و باوخ یاج :هناتَسا )۱۲(
تسا رکش قشاع و دنک یم رکش رایسب هکنآ :هرابرکُش )۱۳(
یهاگآ ،یرادیب :هابِتنِا )۱۴(
عناق :مشچرُپ )۱۵(
هاشداپ ،ریما :ریم )۱۶(
ندرک ییادگ و ³ساوخرد ،ندیبوک :قَد )۱۷(
باجح و هدرپ هدنفاکش :فاکشهدرَپ )۱۸(
هدننک ک_ه :رَرَغ اب ،نداد رارق یدوبان ضرعم رد :رَرَغ )۱۹(
باوخب :پسُخ )۲۰(
باوخ ،ترچ :ساعُن )۲۱(
هظح_م ،ندرک زیهرپ :زارِتحِا )۲۲(
وپاکت رد ،هدنیوپ :نایوپ )۲۳(
هتشرف :کَلَم )۲۴(
یرگوخ و یتسود :تفُلا )۲۵(
یمدمه و تفلا :فُلا )۲۶(
نوفدم ،کاخ رد هدش ناهنپ ،هتفر کاخ ریز :نیفَد )۲۷(
³فر ییاج هب ییاج زا ،ندینادرگرب :لیوحَت )۲۸(
kا iِّا َهلِا i هملک ³فگ :لیلهَت )۲۹(
هرفس و شرف دننام یندرتسگ زیچ ره :طاسب )۳۰(
ندش هدرتسگ ،ندش زاب ،ییاشگ اضف :طاسِبنِا )۳۱(
.دیآ یم رد زاورپ هب اه بش نیمه یارب درادن باتفآ بات شنامشچ ،شوم هزادنا هب یروناج ،شاّفخ :هرَپبش )۳۲(
تراجت ،شورف و دیرخ :ادوس )۳۳(
تسدیهت ،زیچیب ،رادن :ِسلفُم )۳۴(
شنم شوخ ،فیرظ :گنَش )۳۵(
قح ترضح روظنم اجنیا رد .دوش بوصنم روشک همه رد اضق لغش هب ناطلس ای هفیلخ بناج زا هک یسک :ةاضُقلا یِضاق )۳۶(
³فگ دب ،ندز مخز ،تداهش و یهاوگ ندرک لطاب :حرَج )۳۷(
ششوک ،هدش هدرک دهج :دوهجَم )۳۸(
یهلا ملاع ،ناکمi ،تسا ناکم زا رترب هک دوجو زا یا هبترم :اجیب )۳۹(


