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۱۱۱۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

راگن یا ،تخیمآرد شیوخ ِسنج هب سک ره
رای تفرگ دوخ ِرهگ ِقی; هب سک ره

دیرخ یسک )۱(دراین ،تسوتِ غاد هک ار وا
؟راکش دنک نوچ یسک ،تسوت ِراکش وک نآ

دنک Qشیوخیب وت یور ِفطل وچ ار ام
رادم Qشیوخیب وت ،فطل یور ز ار ام

سنج سنج ،دنتفرگب رگدمه ِسنج نوچ
رایتخا درک دوخ ِرهوگ ِسنج ،سنج ره

)۲(قافِن دَُوب ،دنیشنب رگا سنج ِریغ اب
راق و ریق ِدننام و نغور و بآ ِدننام

سنج ِف^خ زا ،دور شیوخ ِسنج هب نوچ ات
رانک نادب ،دشاب هدش رتهنشت یوس نیز

تسشوخ یرگید اب ،دزیرگیم وت زا کره
رارق وا دراد یسک هب ،دمریم وت زا کنآ و

ربا وچمه وت ِشیپ هب ،تسشن )۳(شُُرت وک نآ و
راهبون وچ ،سک رگد ِشیپ تسلد نادنخ

)۴(غیم هک زج هب مبیغ ِهم زا تسین هک ییوگ
رامخ زج تسین ارم حور )۵(ِرمَخ و ماج زو

وت هک ،تدیآیمن دای شون و یان نآ
)۶(راسگنس ِوید یکی ِتسد ز یروخیم شوخ

یهگنآ ،وید ِفک ز یشکرد ماج دص
)۸(راوخ هتخپِ ماخ یا ،روخب ،)۷(ینک شُُرت ینیب
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)۸(راوخ هتخپِ ماخ یا ،روخب ،)۷(ینک شُُرت ینیب

کیلو شُُرت )۱۰(کَیور و هدنکف )۹(کَرَس اجنیا
راسهوک )۱۱ِ(ماف هیس یاهدژا وچ اجنآ

گنگ سنج ِریغ اب و نسوس وچمه سنج اب
راخ سنج ِریغ اب و لگ نوچ شیوخ ِسنج اب

دوب سنج وت یناتن ،قلخ هلمج هب ،ور ور
)۱۲(رامِث ِلماح دشن ،تخرد دص ز یخاش

ربب رگد ناز ،یدش تخرد کیِ خاش نوچ
رادب نآ زا تسد ،یاهدش نیا ِلصو یایوج

ناج تشگ زیربت ِرخفم ِسنج هکناز رگ
راب و راک )۱۴(شاباش و تی;و یا )۱۳(تنَسَحا

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود دید هک نآ تسا نآ دید

هب روک ،دوبن تسود دید هکنوچ
هب رود ،دشابن یقاب وک ،تسود

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ و تشوگ یقاب تسا دید یمدآ
تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره

۲۴۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هایس مَد کی دنک مهام یاهظحل
؟هلِا راک نیا ِریغ دشاب هچ دوخ

ناکَف ْنُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکَم; و ناکم ردنا میودیم

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۱۵(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ونشً اّیِفخَم تفگً ازَنک ُتُنک
وش راهظا ،نکم ُمگ دوخ ِرهوج

۱۵۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(ناکَم; رب ،ناج و کاخ رب شتروص

ناکِلاسِ مهو ِقوف یناکَم;

تدیآ مهف رد هک هن یناکَم;
تدیاز یلایخ ،یو رد یمد ره

واِ مکح رد ،ناکَم; و ناکم لَب
)۱۷(وجراچ ،یتشهبِ مکح رد وچمه

باتب نیز خر و نک هتوک نیا حرش
باو�صلاِب مَلَْعاُ �او نزم مد

 .رذگ رد بلطم نیا زا و نک هاتوک ار یهلا ناتسوب ناگدنرپ نيا حرش
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ هک نزم مد و شاب شومخ

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکم; و ناکم ردنا میودیم

۲۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نامدرم بلغا دنراوخ یمدآ
ناما وج مک ناشِ کیّلَع م^س زا

همه یاه لد تسا وید ٔهناخ
)۱۸(همَدمَد مدرم وید زا ریذپ مک

)۱۹(دروَخ لوَح ; وا هکنآ ویدِ مَد زا

دربن رد دیآ رَس رد رخ نآ وچ مه

وید )۲۰(ِسیبَلت دَروخ ایند رد هک ره
)۲۱(ویر و میظعت ورتسود �ودع زو

طارِص )۲۲(ِلوپ رب و م^سا ِهر رد
)۲۳(طابُخ زا رخ نآ وچمه دیآ رس رد

نیه )۲۴(شوینَم دب ِرای یاههوشع
نیمز رب وت ورم نمیا ،نیب ماد

نیب رآ لوَح ; ِسیلبا رازه دص
نیب رام رد ار سیلبا ،امدآ

تسود و ناج یا ار وت دیوگ )۲۵(دهد مَد
تسوپ تسود زا دشک یباصق وچ ات

دشک نوریب تتسوپ ات دهد مد
دشچ )۲۶(نویَفا ،نانمشد زک واِ یاو

راوباصق ،وت ِیاپ رب دهن رس
راز ِراز دزیر ْتنوخ ات دهد مَد

نک شیوخ ار دوخ ِدیص ،یریش وچمه
نک شیوخ وّ یبنجأ هوشعِ کرت

)۲۷(ناسَخ ِتاعارم ناد مداخ وچمه
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)۲۷(ناسَخ ِتاعارم ناد مداخ وچمه

ناسَکانٔ هوشع ز ،رتهب یسکیب

۵۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوَخ ِنارای زا دیاب نادنچ ،سکع
شَکبآ ،سکعیب ِرحب زا یوش هک

ناد دیلقت نآ وت ،دز لّواک ،سکع
نآ قیقحت دوش ،دش یپایپ نوچ

ُربَم نارای زا ،قیقحت دشن ات
رُد ،هرطق نآ تشگن ،لَسگَم فدص زا

۸۸۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناحتما نیا دوب سب ،سنج یوس دور سنج
دوریم رخ یوس رخ ،دوریم هش یوس هش

دنرب ناتسب ِبناج ،تسََرت ِلاهن هچ ره
دوریم ربت ِریز ،دوش مزیه وچ کشخ

رتِ خاش نوچ مد ره ،روخب یناعم ِبآ
دوریم رکش یوج ،قشعِ غاب رد هک رکش

)۲۸(نورَح ِسفن وت هک نیب ،یهن و رما نیا زا نک سب

دوریم َرَتب گنل ،ورم :ییوگب شنوچ

۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوخ رای یادف دشاب یمدآ ره ناهج ردنا
ایض ِسمش یکی ِرای ،نوخ )۲۹(ِنابَنا یکی ِرای

دب و کین زا دیزگ یرای دوخ ِدروخرد یسک ره نوچ
; ِرهب زا مینک یناف دوخ هک دیآ غیرد ار ام

۱۶۳۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 6 of 9

714_Qazal & Mathnavi 6/6/18 11:04 AM

۱۶۳۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دشکیم یزیچ زیچ ره ناهج رد
)۳۰(دَشَر ار دشرم و ار رفاک رفک

تسه سیطانغم و تسه مه ابرهک
)۳۲(تسَش هب ییآ ،)۳۱(یهَک ای ،نهآ وت ات

ینهآ وت را ،تسیطانغم درب
ینتیم رب ابرهک رب ،یهَک رو

رای ،)۳۳(رایَخا اب تسین نوچ یکی نآ
)۳۵(راج ،)۳۴(راّجُف یولهپ دش مَرَج;

۸۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک بذج یزیچ زیچ ره ناهج رد
درس ،درس و دیشک ار یمرگ ،مرگ

دنشکیم ار ن^طاب ،لطابِ مسق
دنشوخرَس مه نایقاب زا نایقاب

دنابذاج ار نایران رم نایران
دنابلاط ار نایرون رم نایرون

تسا یندنک ناج ار وت ،یتسب نوچ مشچ
تسین ربص نزور ِرون زا ار مشچ

تفرگ )۳۶(هسات ار وت ،یتسب نوچ مشچ
؟تِفکِش یک نزور ِرون زا مشچ ِرون

دوب مشچ ِرون ِبذج وت ٔهسات
دوز زور ِرون هب ددنویپب ات

ار وت رم دریگ هسات را زاب ،مشچ
اشگ رب ،یتسبب لدِ مشچ هک ناد
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اشگ رب ،یتسبب لدِ مشچ هک ناد

۱۹۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یا هدینشن *ُمکُْقزِر ِءام�سلا یِف
؟)۳۷(یا هدیسفَچ رب هچ یتسپ نیردنا

؟تسا نامسآ رد امش یزور :دیامرف یم یلاعت قح یا هدینشن رگم
؟یا هدیبسچ تسپ یایند نیا هب ارچ سپ

لوغ ِزاوآ ناد تیدیمون و سرت
)۳۹(لوفُس )۳۸(ِرعَق ات وت ِشوگ دشک یم

دیشک ;اب ار وت هک ییادن ره
دیسر ;اب زا هک ناد یم ادن نآ

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مُدرَم وا هک ناد یگرگِ گناب

۲۲ هیآ ،)۵۱(تایراذ هروس ،میرک نآرق *

َنوُدَعُوت اَمَو ْمُكُْقزِر ِءاَم�سلا یِفَو

.دیا هدش هداد هدعو نادب امش هچنآ و امش یزور تسا نامسآ رد و

۸۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رشب یا یباذع ردنا ندب نیز
رگد یسنج اب ،هتسب تحورِ غرم

اه غاز ،)۴۰(عیاَبط و تسا زاب ،حور
اه غاد نادغج و ناغاز زا دراد

۱۷۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیما راد یم نامسآ رب مد هب مد
دیب وچ ناصقر نامسآ یاوه رد



Page 8 of 9

714_Qazal & Mathnavi 6/6/18 11:04 AM

دیب وچ ناصقر نامسآ یاوه رد

تدیآ یم نامسآ زا مد هب مد
تدیازفا یم )۴۱(قْزِر ،شتآ و بآ

بجع دوبن ،دََرب اجنآ ار وت رگ
بلط رد رگنب و زجَع ردنا رگنم

تسادخ ِناگورگ وت رد بلط نیک
تسازس یبولطم هب بلاط ره هکنآز

دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهج
دوش نوریب نت ِهاچ نیز تلد ات

ندمآرب هدهع زا ،Qسناوت :Qسرای )۱(
ایر و رکم ،ییورود :قافِن )۲(
ومخا ،ق^خادب :شُُرت )۳(
ربا :غیم )۴(
بارش :رمَخ )۵(
تسا ناطیش روظنم :راسگنس ِوید )۶(
ندرک مخا ،ندرک ترفن راهظا :ندرک شُُرت ینیب )۷(
ناسآ نت ،دبلط شاعم جنر و تمحز یب هک یسک :راوخ هتخپِ ماخ )۸(
ریقح ِرس :کَرَس )۹(
ریقح یور :کَیور )۱۰(
گنر هایس :ماف هیس )۱۱(
اه هویم ،رََمث عمج :رامِث )۱۲(
نیرفآ ،ابحرم :تنَسَحا )۱۳(
تنَسَحا ،نیرفآ ،شابداش ففخم :شاباش )۱۴(
مدیمد :ُتْخََفن )۱۵(
بیغ ملاع ،اج یب :ناکَم; )۱۶(
تشهب رد یراج رهن راهچ روظنم :وجراچ )۱۷(
ندز لوگ ،بیرف ،رکم :همَدمَد )۱۸(
ندش نارگید هدنبیرف نانخس نوتفم :ندروَخ لوَح ; )۱۹(
ِ �اِب ّ;ِاَ ة�وُق ; َو َلْوَح ; :لوَح ;
.ار ادخ رگم تسین یتردق و ورين
گنرین و هلیح ،بیرف :سیبَلت )۲۰(
هلیح :ویر )۲۱(
لپ :لوپ )۲۲(
زغم یگدیروش ،تسا ینهذ نم هیاپ رب هک یرکف ای ینهذ نم راكفا :طابُخ )۲۳(
تسا ندرک شوگ ینعم هب ندیشوین ،نکم شوگ :شوینَم )۲۴(
نداد بیرف اجنیا رد ،رام رب ندناوخ نوسفا ،ندیمد :نداد مَد )۲۵(
کایرت :نویَفا )۲۶(
ناگیامورف ،سخ عمج :ناسَخ )۲۷(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۲۸(
یمرچ هسیک :نابَنا )۲۹(
تیاده ،تسار هار :دَشَر )۳۰(
هاک :هَک )۳۱(
ماد ،یریگیهام ب^ق :تسَش )۳۲(
نارتوکین ،ناگدیزگرب ،ریخ عمج :رایَخا )۳۳(
رجاف ِعمج ،ناراکهابت :راّجُف )۳۴(
ناریج :عمج ،هیاسمه :راج )۳۵(
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رجاف ِعمج ،ناراکهابت :راّجُف )۳۴(
ناریج :عمج ،هیاسمه :راج )۳۵(
یبات یب ،بارطضا ،هودنا ،یناشیرپ :هسات )۳۶(
ندیبسچ :ندیسَفچ )۳۷(
افرژ ،هت :رعَق )۳۸(
یتسپ :لوفُس )۳۹(
کاخ و داب ،شتآ ،بآ رصنع راهچ ،عَبط عمج :عیاَبط )۴۰(
یزور :قْزِر )۴۱(


