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۶۲۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دراد نم ز هقرخ وا ،دراد نم ِشتآک ره
دراد نسح وچ یماج ،شتسنیسُح وچ یمخز

دش دهاوخن تسار وا ،دش دهاز هک هچَرا سفن
دراد نمچ ِورس نآ یهاوخ ییتسار رو

هداز نآ زا وت ِشقن ،هداس ار وت تسیناج
؟دراد نت هچ هداس ناک ،رگنب ناج هداس رد

نیشَقن مه و هداس مه نیب ار ناج هنییآ
دراد )۱(نَمَش هک ییوگ ،دزاس ون ِتب مد ره

دشاب لِگِ مغ رد هگ ،دشاب لد ِبناج هگ
دراد نز ود صرح زک یدرم نآ هدننام

؟هگآ دَُوَبن ناج زک هش نآ دوش داش یک
؟دراد نفک )۲(رْعَش زک هدرم دنک زان یک

ُرپ مناهد هک ینعی ،ُرتُشا نوچ )۳(دیاخیم
دراد )۵(نََقذ )۴(ِعیدصَت همقلیب ِندییاخ

وش نوخ ِنگل ردنا و وش نونجم وت هنادرم
دراد )۶(نََغز هویش ناک ،ین رن هگ و هدام هگ

شدرد زا نکم هبوت شدرز خُرِ یسوم نوچ
دراد *)۸(ْنَل nِفگ رگ ،دیوگ )۷(مَعَن رای ات

یتشگ مغ و هْصغیب ،یتشگ )۹(مَعِن ِتسم نوچ
؟دراد نخس خرچ نیاک دناد اجک تسم سپ

شوخ ار تنهد دراد ،شکلد دَُوب همشچ رگ
دراد نَدَع یایرد اهرهوگ همه نکیل



Page 2 of 10

715_Qazal & Mathnavi 6/13/18 11:14 AM

دراد نَدَع یایرد اهرهوگ همه نکیل

۱۴۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

rsَو rِٰ ىَسوُم َءاَج اَ َلَو يِناََرت ْنَل َلاَقۚ  َكْيَِلإ ُْرظَْنأ يِنَِرأ |بَر َلاَق ُهzبَر ُهَمsلَكَو َانِتاَقيِ  ُهَناَكَم sرََقتْسا ِنِإَف َِلبَجْلا ىَِلإ ُْرظْنا ِنِكٰ
ّكَد ُهَلَعَج َِلبَجِْلل ُهzبَرٰ ىsلَجَت اsمََلفۚ  يِناََرت َفْوَسَف rْا ُلsَوأ اََنأَو َكْيَِلإ ُْتُبت َكَناَْحبُس َلاَق َقاََفأ اsمََلفۚ  اًقِعَصٰ ىَسوُم sرَخَو اً  َ�ِنِمْؤُ

 .منك رظن وت رد ات ،ىامنب ،نم راگدرورپ ىا :تفگ ،تفگ نخس وا اب شراگدرورپ و دمآ ام هاگداعيم هب ىسوم نوچ
 شراگدرورپ نوچ .ديد ىهاوخ ارم زين وت ،تفاي رارق دوخ ىاج رب رگا ،رگنب هوك نآ هب .ديد ىهاوخن ارم زگره :تفگ
 نم و متشگزاب وت هب ،ىهزنم وت :تفگ دمآ شوه هب نوچ .داتفيب شوهيب ىسوم و درك درخ ار هوك ،درك ىلجت هوك رب

.منانمؤم �تسخن

۱۲۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یماخ بّصعت و یریگتخس
تسا یماشآنوخ راک ینینج ات

۱۶۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دینک انثتسا :دومرف ببس نیز
دینز رب نامیپ هب دهاوخ ادخ رگ

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مهن یغاد رگد لد رب سفن ره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا zلُک
**دیحَی � یدارُم ْنَع ٍءیَش zلُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق **

ْ�اَو ِتاَواَمsسلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي sلُكۚ  ِضْرَ

.تسا یراک رد زور ره وا ،دنک یم ]تجاح[ تساوخرد وا زا تسا نیمز و اه نامسآ رد هک ره

۳۶۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یردام دلامب یلفط ِینیب
یروَخ دیوج او ،رادیب دوش ات

ربخیب دشاب هتفخ هنسرگ وک
)۱۱(ّرَد ِرهب زا )۱۰(دَلَخیم ناتسپ ود نآو

ًةsیِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًةsیدهَم ًةَُما ُْتثََعْتباَف

.متخیگنارب ار هدش تیاده یتما سپ ،مدوب ناهنپ ینابرهم و تمحر هنیجنگ نم

۱۱۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نورب دمآ یتروصیب زا تروص
***نوُعِجار ِهیَلِا اّنا هک دش زاب

 یب تاذ و یدنوادخ ترضح زا تادوجوم همه ینعی .تسا هدمآ دیدپ یتروص یب ملاع زا همه ناهج یاه تروص
.دنور زاب وا یوس هب هرابود و دنا هدروآ رب رس وا نّیعتمان و نوچ

تسا )۱۲(یتَعْجَر و گرم ،هظحل ره ار وت سپ
تسا یتعاس ایند :دومرف یفطصم

۱۵۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ***

َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ اsِنإَوِ َ|£ اsِنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذsلا

.میور زاب وا یوس هب و مییادخ زا ام :دنیوگب و )دننک هشیپ ربص( دنیآ راچد تخس هثداح هب هك ىناسك

۳۷۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوجو رد دیآ تروصیب زا تروص
دود تس هداز یشتآ زا کنانچمه

)۱۴(لاصِخ رد )۱۳(رsوَصُم ِبیع نیرتمک
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)۱۴(لاصِخ رد )۱۳(رsوَصُم ِبیع نیرتمک

ل¦َم دیآ ،شا ینیب یپایپ نوچ

یتروصیب تدرآ ضحم ِتریح
یتلآیب زا تلآ نوگ دص هداز

یمه دفاب اهتسد ،یتسد ز یب
یمدآ رsوَصُم دزاس ناج ِناج

لاصو و رجَه زا لد ردناک نانچنآ
لایخ نوگانوگ )۱۵(هدیفاب دوشیم

؟رثا اب رثؤم نیا )۱۶(َدنام چیه
؟ررض اب هحون و گناب َدنام چیه

تسا تروصیب ررض تروص ار هحون
تسد تسین شِک ررض زا دنیاخ تسد

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۱۷(تهاگرخ ،خرچ زارف رب

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مد هب مد یاههصغ نیا تسوت لعف
****مَلَقْلا sفَج ْدَق ینعم دوب نیا

)۱۸(دَشَر زا ام تنس ددرگن هک

َدب تسار دب ،دوب یکین ار کین
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َدب تسار دب ،دوب یکین ار کین

تسا هدنز نامیلس هک نیه نک راک
تسا هدنsُرب وا غیت یوید وت ات

تس ینمیا غیت زا ،تشگ هتشرف نوچ
تسین فوخ ار وا چیه نامیلس زا

کَلَم هن دشاب وید رب واِ مکح
کلف ِقوف هن تس کاخ رد جنر

ثيدح ****

ٍق� َْتَنا امِب ُمَلَقْلا sفَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکم� و ناکم ردنا میودیم

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۱۹(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۲۵۱۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هِن ینایَع ردنا مشچ ود ،هِن ینابدرن رب مدق
ییازفیب ار ناج ات هک ،هِن ینایز رد ار ندب

۳۹۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۹۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین زو رطخ زا یکاپ وت هک
)۲۱(یتسینغُم و )۲۰(دجِوُم ار ناتسین

nخوس دناد ،دینایور هکنآ
nخود دناد ،دیرْدِب نوچ هکنآز

ار غاب رم ،نازخ ره دزوسبیم
ار )۲۲(غّابَص ِلگ َدنایور زاب

وش هزات ،آ نورب ،هدیزوسب یاک
وش هزاوآ بوخ و بوخ رگید ِراب

۳۹۱۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مینزیم )۲۳(یسَْفن و یسَْفن همه ام
)۲۴(مینَمرَهآ همه ام ،یهاوخن رگ

ام میتسَدیهَر نَمرَهآ ز نآ ز
)۲۵(یمَع زا ار ام ِناج یدیرخ هک

تسیگدنز هک ار هک ره ،شکاصع وت
؟تسیک روک شکاصع یب و اصع یب

تسا شوخان و تسا شوخ هچ ره وت ِریغ
تسا شتآ ِنیع و تسا )۲۶(زوس یمدآ

۳۲۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتعاجش ِرپس نوچ ،ور شیپ و ریذپ مخز
تََمنامَخ نامک وچ ات هدم هز ِریغ هب شوگ

تسلزنم رازه دنچ رشب ات کاخ ِدح زا
)۲۷(تََمناَمن هر ِرس رب ،تمدرب رهش هب رهش

ار گید یاشگم رس ،نکم فک و وگم چیه
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ار گید یاشگم رس ،نکم فک و وگم چیه
تمنازپ یمه هکناز نک ربص و شوجب کین

۳۴۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(َرَفظ ناشیا ِلد رب دباین سک

رَهُگ رب ین ،ررض دیآ فدص رب

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار )۲۹(اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

۶۰۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شهاچ نآ رد داتفا شهام رگا تسین مغ
دراد نَسَر تسد رد شفلز )۳۰(ِنَسَر اریز

دیان ششوخِ مشچ رد دیازفا رگا هم دص
دراد nَُخ ِبوخ ناک واِ مشچِ یگنت اب

دراد )۳۱(ایِض خرچ رگ ناج یا تسَیِو ِسکع زا
دراد )۳۲(نَمَس و ورس ای نادنخ ِلگ غاب ای

تسریغ ِنگل ردنا واِ عمش ِتروص رگ
دراد نگل عمش رگ ،شرون دنز فقس رب

وت ینارگن ام رد ،وت ینارگد اب رگ
دراد ندب ریغ رگ میراد افصِ حور ام

لد نیا تسدش تسد زو ،لد نیا تسدش تسم سب
دراد نکش فلز ناز ،لد نیا تسدش درُخ رگ

تسناریش همه ِهاش یزیربت ِقحلا سمش
دراد نطو ریش نآ ام ِناج هشیب رد

۱۴۳۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۴۳۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مشاب )۳۳(نَثَو هدنشارت شت�ایخ زک منآ نم
مشاب نکش تب ار ناتب ،دمآ لاصوِ ماگنه وچ

؟مشاب یلعوب هرخُس هچ ،دشاب یلو وا نوچ ارم
؟مشاب نَسَحلاُوب ِدنب هچ دیامنب شیوخ )۳۴(ِنسُح وچ

دهاش هگ و تسا عمش یهگ ،درآ یم شیپ تروص ود
مشاب )۳۵(نَگَل ار نیتسخن ،هنییآ وچ نم ار مود

ناج شقشع هب مراپسب هک ندرگ رد تسا یماو ارم
مشاب )۳۶(نََحتمُم اضاقت زا ات شمرازگن یلو

فسوی دَُوب شرعق رد هک یهاچ دَُوب منادنز وچ
مشاب ندش نادنز رد هک یزور نآ نم ِناج ُکنُخ

دریگ نایِهاچ ِتسد هک دشاب نَسَر وا ِتسد وچ
مشاب نَسَر )۳۸(ِتسباپ هک مد نآ )۳۷(منز اهکتسد هچ

؟دز تهار هک ات یقشع ز یلان یم هچ :دیوگ ارم
مشاب نز هار هر نیرد نم شِک ناوراک نآ ُکنُخ

نم ِزاس ِتقو یناد هک یهاوخ رگا کیل مگنچ وچ
مشاب )۳۹(ََ́ت نَت نَت رد هک ار مد نآ راد تمینغ

نم ِنونج هدرپ دنز ،نم )۴۰(ِنونفوذ ِرای وچ
مشاب نف هچ رد مد نآ هک ،ین سک رگد ،دناد ادخ

؟مبوک یم یاپ وا اب هک مراد مغ هچ مغ )۴۱(ِبوک ز
؟مشاب )۴۲(نََقذ نیریش ِرب نم نوچ ،مدیآ یخلت هچ

۱۴۶۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مزاس یتب هظحل ره ،مشاّقن رگتروص
مزادگب وت ِشیپ رد ار اهتب همه هگناو
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مزادگب وت ِشیپ رد ار اهتب همه هگناو

مزیمآرد حور اب ،مزیگنارب شقن دص
مزادنا ششتآ رد ،منیب ار وت ِشقن نوچ

۱۹۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۳(یونزَغِ میکح زا دنپ نیا ونشب

یُون هنهک ِنَت رد یبایب ات

)۴۴(درَو وچمه دیابب ییور ار زان

درگم ییوخدب ِدِرگ ،یرادن نوچ

زان و ابیزان یور دشاب تشز
درد و انیبان مشچ دشاب تخس

نکم یبوخ و )۴۵(شِزان ،فسوی ِشیپ
نکم یبوقعی ِهآ و زاین زج

زاین ُدب ،یطوط ز ندرُم ینعم
زاس هدرُم ار دوخ ،رقف و زاین رد

دنک هدنز ار وت یسیعِ مَد ات
دنک هدنخرف و بوخ تشیوخ وچمه

؟گنس زبسرس دوش یک ناراهب زا
گنر گنر ییورب لگ ات ،وش کاخ

شارخلد یدوب گنس وت اه لاس
شاب کاخ ینامز کی ،ار نومزآ

دنا هتفگ مه تب ِدوخ هب یهاگ ،تسرپ تب :نَمَش )۱(
کزان هچراپ یعون :رْعَش )۲(
ندیوج :ندییاخ )۳(
ندش تمحز ثعاب ،نداد رس درد :عیدصَت )۴(
خنز ،هناچ :نََقذ )۵(
راوخ شوم ،ابر شوم ،دنکیم راکش ار کچوک ناروناج هک نآ زا رتکچوک یمک و غXک هیبش یاهدنرپ :نََغز )۶(
هلب :مَعَن )۷(
زگره هن :ْنَل )۸(
تمعن عمج ،اه تمعن :مَعِن )۹(
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زگره هن :ْنَل )۸(
تمعن عمج ،اه تمعن :مَعِن )۹(
ندش حورجم ،ندرک هدرزآ :ندیلخ )۱۰(
نوخ ،ریش یرایسب ،ریش :ّرَد )۱۱(
تشگزاب :تَعْجَر )۱۲(
تروص و لکش یاراد ،ریوصت یاراد :رnوَصُم )۱۳(
اه تلصخ ،اهیوخ :لاصِخ )۱۴(
هدش هتفاب :هدیفاب )۱۵(
uشاد تهابش و ندوب دننام ینعم هب uسنام ،تسا هیبش :َدنام )۱۶(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۱۷(
ندمآرد یهارمگ زا ،uفر تسار هار هب ،تياده :دَشَر )۱۸(
مدیمد :ُتْخََفن )۱۹(
هدنروآ دوجو هب :دجِوُم )۲۰(
هدنهد یزاین یب :ینغُم )۲۱(
زرگنر :غّابَص )۲۲(
مدوخ و مدوخ :یسَْفن و یسَْفن )۲۳(
ناطیش ،نمیرها :نَمرَهآ )۲۴(
یروک :یمَع )۲۵(
ناسنا هدننازوس :زوس یمدآ )۲۶(
…و یناویح هب تابن زا ،تابن هب یدامج زا ،تسا ناسنا لماکت هب هراشا ،ار وت مراذگن :تََمناَمن )۲۷(
یزوریپ :َرَفظ )۲۸(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۲۹(
نامسیر :نَسَر )۳۰(
ییانشور ،رون :ایِض )۳۱(
نمسای :نَمَس )۳۲(
منص ،تب :نَثَو )۳۳(
ییوکین ،یبوخ :نسُح )۳۴(
عمش یاج ،نادعمش :نَگَل )۳۵(
راگزور ناشیرپ ،هدز تنحم ،هدش هدومزآ :نََحتمُم )۳۶(
ندز نکشب ،ندز فک :ندز کتسد )۳۷(
هتسباپ :تسباپ )۳۸(
یگدنز یقیسوم و یداش نایب :ََ�ت نَت نَت )۳۹(
اهرنه یاراد ،اه نف بحاص :نونفوذ )۴۰(
تبرض ،جنر ،همدص :بوک )۴۱(
.تسا هناچ ینعم هب نََقذ .نخس نیریش و امیس شوخ :نََقذ نیریش )۴۲(
یرجه مشش نرق رعاش یونزغ ییانس میکح روظنم :یونزَغِ میکح )۴۳(
خرس لگ ،لگ :درَو )۴۴(
ندیلاب دوخ هب :شِزان )۴۵(


