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 ۶۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دبوک اپ و دشون یم +اب رب هک هّرذ ره
دبوک ادخ ِقشع زو دنیب لزا ِدیشروخ

دناشفارب تسد شوخ ،دنادنخب هک ار نآ
)۱(دبوک اعد هب نادند دناسرتب هک ار نآ و

هداد مخ ِتماق اب ،هداب نآ زا تسا تسم
دبوک )S)۲َص ِسوقان ،+اب نیرب خرچ نیا

دمآ تسََلاِ غاب رد ،دمآ تسم هک قشع نیا
دبوک )۳(انَع و دهج رد ار مدوجو ِروگناک

یتستسرپ هداب ای ،یتستسم هن قشع رگ
؟دبوک ارچ روگنا ؟دیآ ارچ غاب رد

ینیبیمن روگنا و ،یبوکیمه یاپ وت
دبوک )۴(اههرَصعِم رد وت ِناجِ یفوص نیاک

مدمه نآ دهن نم رب مغ و جنر همه ییوگ
؟دبوک ار هک روگنا ،دشاب ار وت غاب نوچ

یبوکیمه یاپ ناز ،)۵(یبویا هقرخمه
دبوک افو یاپ وا *)۶(»ْضُکُرا« دونش وک ره

دمآ صقر هب بوقعی فسوی همِزمِز زا
دبوک اپ ،دبوکاپ بل نیریش ِفسوی ناو

دییوج نآ ِرضاح نوچ ،دیبوک اپ ،هفیاط یا
)۷(دبوک امش یاپ رد اپ تداعس هک دشاب

ناج یا )۸(ایگ و گرب ام ،تسناراب وچ قشع نیا
دبوک ایگ و گرب رب ناراب یمد هک دشاب
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دبوک ایگ و گرب رب ناراب یمد هک دشاب

یدورمن ِشتآرد )۹(هـ|للا لیلخ تفوک اپ
دبوک Sب ِغیت رب )۱۰(�اُ حیبذ ِقلح ات

یباغرم وچ رحب رد هـ|للا حور هتفوک اپ
دبوک اوه ِقوف ات )۱۱(یجارعم ِریاط اب

نزیم )۱۲(اَقب َلاط شوخ بلیب و نک شوماخ
دبوک اَقب َلاط رب دبِ مشچ هک سرتیم

۴۲ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق *

َهۖ َِكلْجِرِب ْضُكُْرا ٌباَرَشَو ٌدِراَب ٌلََستْغُم اَذٰ

نديماشآ ىارب درس و وشتسش ىارب تسا ىبآ نيا :بوكب �مز رب ار تياپ

۴۶۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوکس رد ،کّرحت رد ،ازجا هلمج
**نوعِجار ِهیَلِا اّنا هک ناقطان

.میور یم وا یوس هب و مییادخ زا ام :دننک یم نایب ار تقیقح نیا نوکس و تکرح رد ناهج نیا تارذ و ءازجا همه

۱۵۶ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق **

 َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ ا|ِنإَوِ َ�� ا|ِنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذ|لا

.ميدرگىم زاب وا هب و ميتسه ادخ نآ زا ام :دنتفگ ديسر اهنآ هب ىتبيصم نوچ هك ىناسك

۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

درک )۱۳(تاجنِرانِ گنهآ اضق نوچ
درک تام ار ییرهش ییاتسور

دش تام هجاوخ ،مزَح نارازه اب
دش تافآ ِضرعم رد رفس نآ ز

دوب شیوخ ِتابث رب شدامتعا
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دوب شیوخ ِتابث رب شدامتعا
دوبر رد شَلیس مین ،ُدب هُک هچرگ

)۱۴(رَس ،خرچ زا دنک نوریب اضق نوچ

رک و روک هلمج دندرگ نSقاع

۴۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخیرگ قح یاضق ردناک ،یسک زج
تخیرن )۱۵(یعیبَرت چیه ار وا ِنوخ

اضَق رد یزیرگ رد هکنآ ِریغ
اهر یو زا تَدَهَْدن هلیح چیه

۹۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دروآ نوخیبش وک ره اضق رب
دروخ دوخ ِنوخ ز دیآ نوگنرس

دنک یمشخ ،نامسآ اب نیمز نوچ
دنز رب یگرم ز رس ،ددرگ هروش

دنز یم هجنپ شاقن اب شقن
دنک یم رب دوخ ِشیر ،و )۱۶(ناتلبس

۳۰۷ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

تسا رش و تسا ریخ هچنآ نطاب و رهاظ رد
تسا ردق و اضق زا و تسا قحِ مکح زا

:دیوگ یم اضق منک یمه دهج نم
تسا رگد یراک وت ِتیافک ز نوریب

۳۸۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۸۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

اهُتاریفَوت و این£دلا ُِبلاط
اهُتاریبَدت َوِ ملِعلا ُِبلاط

.نآ یاه هشیدنا و )روضح( ملع ناهاوخ ،نآ یاه شنیب و ایند ناهاوخ

رظن یرامگب وچ تمسق نیرد سپ
ردپ یا ،ملع نیا دشاب ایند ِریغ

ترخآ ؟دشاب هچ سپ ایند ِریغ
تَربهَر دشاب و اج نیز َدَنک )۱۷(تِک

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

۲۵۱۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نارگید ِتشک هب بش دز یشتآ
)۱۸(ناَرب وا ِتشک هب ار شتآ ،داب

ار وید تنعل دوب یدنبمشچ
ار )۱۹(ویِر نآ دید مصخ ِنایز ات

دنک شنیبژَک هک دشاب نیا تنعل
دنک شنیک ُرپ و نیبدوخ و )۲۰(دِساح

دب درک هکنآ ره هک دنادن ات
دنز یو رب و دیآ زاب تبقاع

سکع هب دنیب )۲۱(اهدنبنیزَرف هلمج
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سکع هب دنیب )۲۱(اهدنبنیزَرف هلمج
)۲۲(سکَو و ناصقن و ددرگ یو رب تام

.دوش یم نایز و یماکان و یتام راچد ،هجیتن رد .دنیب یم سکعرب ار هدننک تام یاهدرگش همه

ار شیوخ دنیب چیه رگ وا هکناز
ار شیر دنیب )۲۴(روُسان و )۲۳(ِکلهُم

چیه ار دوخ یروص تیوه و موهوم دوجو هاگ ره ،دورطم صخش نآ هک ور نآ زا
.دنیبب میخو و هدنشُک ار دوخ یحور مخز و درد و دروآ باسح هب

نورد ندید نینچ نیز دزیخ درد
نورب درآ باجح زا ار وا درد

،درد دوش یم دنمدرد هکنیمه و ،دنک یم ساسحا دوخ نورد رد یدرد ،ندید رثا رب
.دناسر یم قح لاصو هب و دروآ یم نوریب یناسفن باجح زا ار وا

)۲۵(َهز ِدرد ار ناردام دریگن ات

هر چیه دباین نداز رد لفط

تسا هلماح لد و لد رد تناما نیا
تسا )۲۶(هلباق ِلاثم اه تحیصن نیا

تسین درد ار نز هک دیوگ هلباق
تسا یهر ار کدوک درد دیاب درد

تسا ینزهَر دشاب دردیب وا هکنآ
تسا ینتفگ قَحلا اََنا یدردیب هکنآ ز

تسا تنعل ªفگ تقو یب اَنا نآ
تسا تمحر ªفگ تقو رد اَنا نآ

نیقی دش تمحر ،روصنم اَنا نآ
نیبب دش تنعل ،نوعرف اَنا نآ

ار ماگنهیبِ غرم ره مرج+
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ار ماگنهیبِ غرم ره مرج+
ار مSعِا تسا بجاو ندیرب رس

ار سفن ،ªشک ؟تسیچ ندیرب رس
ار سفن ،ªفگ کرت و داهج رد

یَنک رب مدژک ِشین هکنانچنآ
ینمیا ªشُک ز وا دبای هک ات

رام ز یرهز ُرپ ِنادند یَنک رب
راسگنسِ یSب زا رام دهر ات

ریپ )۲۷(�لِظ زج ار سفن دشکن چیه
ریگ تخس ار شُکسفن نآ ِنماد

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و کSفا ددرگ هرذ هرذ
)۲۸(نیمَک زا تسج نوچ دیشروخ نآ شیپ

؟تسا نت ِدروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

تسا سب ،ناج )۲۹(ِقاثِو هتشگ ِنت یا
؟تسشن یکشَم رد رحب )۳۰(َدنات دنچ

۲۶۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک َتنازوس هک دشاب نیا تنعل
دنک تنادزد هلمج ِداتسوا

ور هب ور یدینش ،یتفگ ادخ اب
؟ودع یا تَرکَم ِشیپ مشاب هچ نم

ریفص ِگناب نوچ وت یاه تفرعم
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ریفص ِگناب نوچ وت یاه تفرعم
ریگ غرم نکیل ،تسا ناغرمِ گناب

تسدز هر ،نآ ار غرم نارازه دص
تس هدمآ ییانشآک )۳۱(هّرِغِ غرم

ریفص ِگناب دونشب نوچ اوه رد
ریسا اج نیا دوش ،دیآ اوه زا

۲۷۳۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار سیلبا ،هیواعم ندرک حاحِلا زاب

تدناهَْرن یتسار ریغ :تفگ
تدناوخیم یتسار یوس ،داد

نم گنچ زا یهَر او ات ،وگ تسار
نم گنج رابغ دناشَنن رکم

؟ار تسار و غورد یناد نوچ :تفگ
اههشیدنا ُرپ ِشیدنا لایخ یا

تسا هداد یناشن ربمغیپ :تفگ
تسا هداهنب )۳۲(کَحِم ار وکین و بلق

بوُلُقْلا یِف ٌْبیَر ُْبِذکَْلا :تسا هتفگ
***)۳۳(بوَرط ٌنینأَُمط ُقد�صَلا :تفگ

.رطاخ شمارآ هیام ،یتسار و تساه بلق دیدرت هیام ،غورد :دومرف ربمایپ

غورد ِراتفگ هب دماراین لد
غورف دزورفن چیه نغور و بآ

تسا لدِ مارآ ،تسار ِثیدح رد
تسا لدِ ماد ٔهناد اه یتسار

ناهد َدب دشاب روجنر رگم لد
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ناهد َدب دشاب روجنر رگم لد
نآ و نیا )۳۴(�ینشاچ دنادن هک

)۳۶(میلَس لد ،)۳۵(تّلع و جنر زا دوش نوچ

)۳۸(میلَع دشاب ار تسار و )۳۷(بذِکِ معط

دوُزف مدنگ یوس نوچ مدآ ِصرح
دوبُر ار یمیلس مدآ ِلد زا

درک شوگ ار تاهوشع و غورد سپ
درک شون لتاق ِرهز و تشگ )۳۹(هّرِغ

سََفن نآ تسنادن مدنگ زا )۴۰(مدژک
سوه ِتسم زا )۴۱(زییمت درپیم

اوه و دناوزرآ ِتسم ،قلخ
ار وت )۴۲(ِناتسَد دَنااریذپ ناز

درک زاب وخ ،اوه زا ار دوخ هک ره
درک زار یانشآ ار دوخِ مشچ

ثیدح ***

،دزادنا یمن کش هب ار وت هک ار هچنآ ریگب و دزادنا یم کش هب ار وت هک ار هچنآ نک اهر
.دیدرت و کش ،غورد رد و تسا ناکان برط شمارآ ،یتسار رد اریز

۱۹۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

منک مک نم ینک مک وزارت زا
منشور نم ینشور نم اب وت ات

۱۷۳۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار قلح وت نخس نیز یدنبن رگ
ار قلخ دزوسب ،دیآ یشتآ

؟تسیچ دود نیا ،تس هدمان رگ یشتآ



Page 9 of 12

721_Qazal & Mathnavi 7/24/18 4:15 PM

؟تسیچ دود نیا ،تس هدمان رگ یشتآ
؟تسیچ دودرم ناور ،هتشگ هیس ناج

تسرواد نادزی هک ینادیمه رگ
؟تسرواب نوچ ار وت یخاتسگ و )۴۳(ژاژ

تسا ینمشد دوخ ،درخیب �یتسود
تسا ینغ تمدخ نینچ نیز یلاعت قح

۱۸۴۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درف میس و رز هب یدید ار هک ره
درک ربص ندرک بسک ردنا هک ناد

راُذگ دش هدید وچ دنیب ببس یب
راد شوگ ار ببس یّسح رد هک وت

تسوا ِناج ،)۴۴(ِعیاَبط زا نوریب هکنآ
تسوا ِنآ اه ببس )۴۶(ِقرَخ )۴۵(ِبَصنَم

ایگ و بآ زا هن ،دنیب ببس یب
ایبنا ِتازجعم ٔهمشچ ،مشچ

)۴۷(لیلَع و تسا بیبط نوچمه ،ببس نیا

)۴۸(لیتِف و تس غارچ نوچمه ،ببس نیا

۱۷۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

قح ِصاخ اب نخس ªفگ بدا یب
قرو دراد هیس ،َدناریمب لد

۱۷۵۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناشحیبست زا کاپ مدرگن نم
ناشِف رُد و دنوش ناشیا مه کاپ

۱۷۶۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 10 of 12

721_Qazal & Mathnavi 7/24/18 4:15 PM

۱۷۶۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب )۴۹(عِشاخ رگا ،میبلق ِرظان
دور )۵۰(عِضاخان ،ظفل ِتفگ هچرگ

۱۷۶۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟زاجَم و )۵۱(رامضِا و ظافلا نیازا دنچ
زاس زوس نآ اب زوس ،مهاوخ زوس

زورفرب ناج رد قشع زا یشتآ
زوسب ار ترابع و رکف رس هب رس

۱۷۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یندیزوس سََفن ره ار ناقشاع
تسین )۵۳(رشُع و )۵۲(جارِخ ،ناریو ِهِد رب

۱۷۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسادج اه نید همه زا قشع ِتّلم
تسادخ بهذم و تّلم ار ناقشاع

۱۷۹۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک )۵۴(یان ردنا ییان ِدرم هک مد
درم ِدروخ رد ،هن ؟تسا یان ِروخ رد

۱۷۹۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دور یم یبآ هب و تسا دیلپ نوخ
دَُوب اه تساجن ار نطاب کیل

راگدرک ِفطل ِبآ ِریغ هب ناک
راک ِدرم ِنورد زا ددرگن مک

۱۸۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ازسان مدوجو نوچ ،مدوجس یاک
ازج هِد ییوکن وت ار یَدب رم

۱۸۰۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دومزآ هار ارم ،مدرک رفس نوچ
؟دوب هچ مدروآهر ،ندرک رفس نیز

۱۸۱۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

زآ و صرح نآ ،شندرک سپاو یور
زاین و قدص ،شندرک هر رد یور

۱۸۱۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب +اب یوس نوچ تحور ِلیم
دوب اجنآ تعجرم )۵۵(ُدیاَزت رد

نیمز یوس ترس یزاس نوگن رو
 ****نیلِفµا £بِحُی+ قح ،یلِفآ

ًاعطق ،یوش یدام تسپ یایند هجوتم و ینک مخ نیمز یوس هب ار ترس رگا و
.درادن تسود ار ناگدننک لوفا یلاعت قح و دوب یهاوخ ناگدننک لوفا وزج زین وت

۷۶ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق ****

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي|للا ِهْيَلَع |نَج ا|مََلف .ِْ�لِفµْا £بُِحأ َ+ َلاَق َلََفأ ا|مََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

 )لوفا( هراتس هک یماگنه ؛تسا نم راگدرورپ نیا :تفگ ،دید یا هراتس ،دیناشوپ ار وا بش ]یکیرات[ نوچ سپ
.مرادن تسود ار ناگدننک بورغ )لوفا( نم :تفگ ،درک بورغ

سرت و هلجع یورزا اعد تقو هب اه نادند ندز مه رب :ندیبوک اعد هب نادند )۱(
یمومع توعد :Sَص )۲(
جنر ،تقشم ،ندید یتخس ،ندیشک جنر :انَع )۳(
دوش هدرشف نآ زج و روگنا نآ رد هک تسا یفرظ ،روگنا هریش ªفرگ هاگراک :هرَصعِم )۴(
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جنر ،تقشم ،ندید یتخس ،ندیشک جنر :انَع )۳(
دوش هدرشف نآ زج و روگنا نآ رد هک تسا یفرظ ،روگنا هریش ªفرگ هاگراک :هرَصعِم )۴(
.دمآ دیدپ کنخ و اراوگ یا همشچ و دز نیمز رب شیاپ اب ادخ نامرف هب هک لیئارسا ینب ناربمایپ زا :بویا )۵(
بوکب نیمز رب اپ :ْضُکُرا )۶(
ندرک تقفاوم ،یسک اب ندش صقر کیرش :ندیبوک یسک یاپ رد اپ )۷(
هایگ :ایگ )۸(
میهاربا ترضح روظنم :ه|ـللا لیلخ )۹(
.دنک ینابرق ادخ هار رد تساوخیم میهاربا هک دنا میهاربا رسپ ود ،ربمایپ لیعامسا یلوق هب و ربمایپ قاحسا بقل :�ا ُحیبذ )۱۰(
هدنرپ :ریاط ،لوسر ترضح زا هیانک ،تسا هدش جارعم هبرجت هب هاگآ هک یناسنا :یجارعم ِریاط )۱۱(
داب زارد شرمع :اَقب َلاط )۱۲(
اه گنرین :تاجنِران )۱۳(
ندش راکشآ :ندرک نوریب رَس )۱۴(
دراد تل+د یموش و یسحن رب تلاح نيا ،رگیدکی زا )جرب هس( کلف ۀرود مراهچکی ۀزادنا هب رایس بکوک ود ªفرگ رارق ،ندرک تمسق راهچ :عیبَرت )۱۵(
لیبس :ناتلبس )۱۶(
ار وت هک :تِک )۱۷(
ندُرب زا یلعاف تفص ،هدنََرب :ناَرب )۱۸(
بیرف ،هلیح ،رکم :ویِر )۱۹(
هدنرب کشر ،هدننک دسح :دِساح )۲۰(
دشاب )نیزرف( ریزو نابیتشپ هک تسا یا هرهم دنبنیزَرف ،تسا جنرطش رد ریزو ینعم هب نیزرف :دنبنیزَرف )۲۱(
ندش مک و ندرک مک ،دریذپ فوسک نآ رد هک هام لزنم :سکَو )۲۲(
هدنشُک :ِکلهُم )۲۳(
دشاب هدرک مرو و کرچ و هدیشک بآ هک یمخز :روُسان )۲۴(
شیاز ،ندییاز :هَز )۲۵(
امام :هلباق )۲۶(
هیاس :ّلِظ )۲۷(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۲۸(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۲۹(
دناوت یم :َدنات )۳۰(
هتفیرف ،یزیچ هب رورغم :هّرِغ )۳۱(
دننکیم شیامزآ ار اهنآ رایع و دنلامیم نآ هب ار هرقن ای Sط هک یگنس ،رایعم :کَحِم )۳۲(
کانبرط رایسب :بوَرط )۳۳(
دشاب ندیشچ ۀزادناهب طقف هک یزیچ ،هزم :ینشاچ )۳۴(
ضرم ،یرامیب :تّلع )۳۵(
بیع یب ،تسرد ،ملاس :میلَس )۳۶(
غورد :بذِک )۳۷(
اناد :میلَع )۳۸(
ندش هتفیرف ،ندش رورغم :هّرِغ )۳۹(
برقع :مدژک )۴۰(
یسانشزاب ،صیخشت :زییمت )۴۱(
هلیح ،بیرف :ناتسَد )۴۲(
هدوهیب ،هزمیب نانخس :ژاژ )۴۳(
کاخ و داب ،شتآ ،بآ رصنع راهچ ،تعیبط عمج :ِعیاَبط )۴۴(
هبتر ،ماقم :بَصنَم )۴۵(
ندرک هراپ ،ªفاکش :قرَخ )۴۶(
ضیرم ،رامیب :لیلَع )۴۷(
هلیتف :لیتِف )۴۸(
دباع ،نتورف :عِشاخ )۴۹(
نتورف :عِضاخ )۵۰(
ªشاد ناهنپ لد رد ،ªشاد هگن ریمض رد :رامضِا )۵۱(
تایلام ،نیمز لوصحم :جارِخ )۵۲(
یزیچ کی هد ،مهد کی :رشُع )۵۳(
ین :یان )۵۴(
ینوزفا ،ندش دایز :ُدیاَزت )۵۵(


