
Page 1 of 12

735_Qazal & Mathnavi 10/31/18 11:13 AM

۱۴۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مزیرگب رادلد زا هک مرادلد هرهبیب نآ هن
مزیرگب راکیپ نیزک مراد فک هب رجنخ نآ هن

دراد اهراک )۱(رگورُد نم اب هک هتخت نآ منم
مزیرگب )۲(رامسِم زا هن ،مدرگ نوبز هشیت زا هن

مشیدنن هشیت ِفQخ ،مشیوخیب هتخت لاثم
مزیرگب راّجَن زا رگ ار شتآ هک زج میاشن

مزاس رفس مک )۳(یلعَل هب نم را ،درس و راوخ مگنس وچ
مزیرگب راغ ِرای ز رگ یرات و گنت مراغ وچ

یگربیب ز مزیرگب وچ ،ولاتفَش ِسوب مباین
مزیرگب راتات زا رگ )۴(یراتات ِکشم میوبن

مجنگیمن رد مه نم هک مجنریمه دوخ زا نآ زا
مزیرگب راتسد زا رگ دجنگیمن رس نوچ دزس

دیآ شیپ هب تلود نیا هک دیاب یم نرق نارازه
؟مزیرگب راب نیا رگا ،شرابرگد مبای اجک

مزیهرپب نابوخ زا هک مدرمان هن ،مروجنر هن
مزیرگب )۵(راّمَخ زا هک مراد یاهدعم دساف هن

منام سپس نادیم رد هک )۶(ینlاپ ِتشپ رب َمیِن
مزیرگب رlاس زا هک نم هد نیا )۷ِ(حQَّف َمیِن

نم ِباوج دیوگ ملد ،نک سب lد :میوگیمه
؟مزیرگب راثیا ز ارچ مقرغ رز ِناک رد نم هک

۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاَبث و )۸(نیکَمت و توقٔ هدنهد یا
تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ

تس یندوب تباث هک یراک نآ ردنا
)۹(تس یَنثنُم هک ،ار سفن هد یمیاق

نارگ نازیم ٔهفک و شخب ناشربص
)۱۰(نارگتروص ِنف زا ناشناهَراو

میرک یا رخ ناشِزاب یدوسح زو
)۱۱(میجَر ِوید دسح زا دنشابن ات

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

فیطل ینوسفا ،عرش یدرکن رگ
فیرحِ مسج یسک ره یدیرد رب

دنز ییار ّرَشِ عفد ِرهب عرش
دنک تّجح ٔهشیش رد ار وید

)۱۳(لوکُن زا و )۱۲(نیمَی زا و هاوگ زا

)۱۴(لوضف ِوید دور رد هشیش هب ات

ّدِض ودِ یدونشخ هک ینازیم ِلثم
ّدِج و )۱۵(لزَه رد نیقی دیآیم عمج

نیقی ناد وزارت و )۱۶(هلْیَک نوچ عرش
نیک و گنج زا دنهر نامصخ ودب هک

۱۵۳۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک یتشآ مَدرُم رادنپ نونک
میناگدرم نوچ ام میلست رد هک

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و کQفا ددرگ هرذ هرذ
)۱۷(نیَمک زا تسَج نوچ ،دیشروخ نآ ِشیپ

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

تسا سب ،ناج )۱۸(ِقاثِو هتشگ ِنت یا
؟تسشن یکشَم رد رحب )۱۹(َدنات دنچ

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(ینَس و )۲۰(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

)۲۲(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم

ندش یلاخ زا )۲۳(سارهَم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز )۲۴(لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

)۲۶(غl هب ار تبآ هک ینعی )۲۵(اوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

۱۷۴۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۷۴۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ وت ،تسوا قشاع هکنوچ
شاب شوگ وت ،دشک یم تا شوگ وچ وا

۲۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

۳۹۲۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لQح ار ام دوب یگرم یب گرم
)۲۷(لاَون ار ام دوب یگرب یب گرب

یگدنز نطاب هب و گرم شرهاظ
یگدنیاپ ناهن ،)۲۸(َرتَبا شرهاظ

تسا �فر ار نینج نداز ،محر رد
تسا �ُفکْشِب ون ز ار وا ،ناهج رد

تساوه و قشع لََجا یوس ارم نوچ
تسارَم ُمکیِْدَياِب اوُقَلت lِ یهَن

دوخ و « هرقب هروس یهن سپ ،متسه گرم قشاع و هتفیش نم هک ورنآ زا
 .تسا نم هجوتم » دینکفیم تکQه هب دوخ تسد اب ار

۱۹۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

ْ�ا �بِحُيَ ��ا �ِنإۛ اُونِسَْحأَوۛ  ِةَكُلْه�تلا ىَِلإ ْمُكيِْدَيأِب اوُقُْلت lََوِ ��ا ِليِبَس يِف اوُقِْفَنأَو )١٩٥( َ�ِنِسْحُ

 تسود ار ناراكوكين ادخ هك دينك ىكين و ديزادنيم تكQه هب شيوخ تسد هب ار �شيوخ و دينك قافنا ادخ هار رد
.دراد

۱۲۶ هرامش ،دیاصق ،راعشا ناوید ،ییانس
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۱۲۶ هرامش ،دیاصق ،راعشا ناوید ،ییانس

شوپم ناشیا ٔهماج یرادن نادرم نیاِ یاپ
نزم یشیورد ِفl یرادن یگربیب ِگرب

۱۴۴ هرامش ،دیاصق ،راعشا ناوید ،ییانس

نکم ناطلس ِتمدخ یرادن نادرم )۲۹(ٔهرَهز
نکم نادیم نیاِ مزَع یرادن ناریش ٔهجنپ

۱۳۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش گرب نوچ ار وت ،)۳۰(یگرب یب ِگرب
دش گرم و یتفای )۳۱(یقاب ِناج

تفرگ ندوزفا یداش ،مغ ار وت نوچ
تفرگ نسوس و لگ تناج )۳۲(ٔهضور

تسوت ِنَما نآ نارگید ِفوخ هچنآ
تسس هناخِ غرم و رحَب زا یوق ،)۳۳(َطب

۴۷۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

داهن نیا یتشگ درس یو رب هکنوچ
داحتا ٔهمشچ مرگ یدرک شوج

تخاسب تبرغ ِیگربیب اب هکنوچ
تخاتب وا یوس هب یگربیب ِگرب

دش هاکیب شترکف یاههشوخ
دش هام نوچ امنهر ار ناوُربَش

شُمَخ یایوگ ¦یطوط اسب یا
)۳۴(شُُرت وُر ِناورنیریش اسب یا

۹۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِدlوا اب بوقعی نآ تفگ
شیب دح زا دینک فسوی ِ�سُج

دِج هب �سُج نیرد ار دوخ ِسح ره
)۳۵(دَِعتسُم ِلکش ،دینار فرط ره

)۳۶(اوَُسأَْیت l ادخِ حوَر زا :تفگ

وس هب وس ور ،رسپ هدرک مگ وچمه

.دینک شQت و دیورب وس ره هب تسا هدرک مگ یدنزرف هک یسک دننام و دیوشم دیمون ادخ تمحر زا :تفگ وا
 

دیوش ناسرپ ،ناهد ¦سِح ِهر زا
دیهن نآ ِهار راچ رب ار شوگ

دیرب وب ،دیآ شوخ یوب اجک ره
دیرَس نآ یانشاک ،رِس نآ یوس

یسک زا ینیبب یفطل اجک ره
)۳۷(یسَع یبای هر ،فطل ِلصاِ یوس

فرَژ تس ییایرد ز اه شوخ همه نیا
)۳۸(فَرط راد لُک رب و راذگب ار وزج

تسا یبوخ ِرهب قلخ یاه گنج
تسا )۳۹(یبوط ِناشن یگرب یبِ گرب

تس یتشآ ِرهب ،قلخ یاه مشخ
تس یتحاریبً امیاد ،تحارِ ماد

دَُوب ار شزاون ِرهب ندز ره
دنکیم هگآ رکُش زا هِلگ ره

میرک یا ّلُک ات ،وزج زا ،َرب یوب
میکح یا ّدض ات ،ّدض زا َرب یوب
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میکح یا ّدض ات ،ّدض زا َرب یوب

تسرد درآ یتشآ یم اه گنج
تسُج رام یرای ِرهب زا ریگرام

یمدآ دیوج رام ،یرای ِرهب
یمغیب ِفیرح ِرهب دروخ مغ

۱۳۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ماک هب َدنام یسک رب فص ِلّوا
ماد ِدنب دنیب ،هناد دریگن وک

)۴۱(دار ِنیب نایاپِ مشچ ود )۴۰(اذ�بَح

داسَف زا ار نت دنراد هگن هک

وک دوب دمحا ِدیدنایاپ ز نآ
وم هب وم اجنیمه ار خزود دید

ار )۴۲(تّانَج و یسُرک و شرَع دید
ار )۴۳(تQفَغٔ هدرپ وا دیرد ات

ررض زا تمQس یهاوخیمه رگ
رگن ار نایاپ و دنب لّوا ز مشچ

تسه هلمج ینیبب ار اه مدع ات
تسپ ،سوسحم یرگنب ار اه تسه

تسه لقع شِک ره هک یراب نیبب نیا
تسا تسین یوج و تسج رد بش و زور

تسین هک یدوُج ِبلاط ییادگ رد
تسین هک یدوس ِبلاط اه ناکد رب

تسین هک یلخَد ِبلاط عرازم رد
تسین هک یلخَن ِبلاط )۴۴(سِراغَم رد
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تسین هک یملع ِبلاط سرادم رد
تسین هک )۴۶(یملِح ِبلاط )۴۵(عِماوَص رد

دناهدنکفا سپ یوس ار اه تسه
دناهدنب و دنا بلاط ار اه تسین

ادخ )۴۷(ِعنُص ِنزخَم و ناک هکنآز
)Qِ)۴۸جنِا رد یتسین ِریغ تسین

۱۳۷۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟گرم وت یدرک ار گربِ مان هچ زا
گرب گرم تدومن هک نیب ییوداج

شتعنص ِرحِس تسب تمشچ ود ره
شتبغر دمآ )۴۹(هَچ رد ار ناج هک ات

راگدرک ِرکم ز وا ِلایخ رد
رام و تسا رَهز هَچ ِقوف ارحص هلمج

lتس هتخاس یهانپ ار هَچ مَرَج
تس هتخادنا هاچ هب ار وا گرم هک ات

۴۰۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هتخومآ َدب )۵۰(ِنایسِن و تلفغ
هتخوس ددرگ میظعت ِشتآ ز

دهد )۵۱(َتنطِف و یرادیب َشَتبیه
دهج نوریب شلد زا نایسِن و )۵۲(وهَس

ار قلخ دیان باوخ تراغ ِتقو
ار )۵۳(قلَد وز یسک دیابَرنِب ات
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قلَدِ میب زا دمریم رد نوچ باوخ
؟قْلَحِ میب اب دَُوب یک نایسِن ِباوخ

lهاوگ دش ،*انیسَن ْنِا ذِخاُؤت
هانگ مه یهجو هب نایسِن دَُوب هک

.تسا هانگ یرابتعا هب یشومارف هک تسا نآ هاوگ ،میدرک شومارف رگا نکم هذخاؤم :دیوگ یم هک یا هیآ
 

درکن وا میظعَت )۵۴(ِلامکِتسِا هکنآز
دربن یدرواین رد نایسِن هنرو

دوب راچان و دبl نایسِن هچرگ
دوب راتخم وا ندیزرو ببس رد

اه میظعت رد درک )۵۵(نُواهَت هک
اطخ و وهَس ای داز نایسِن هک ات

دنک اه تیانج وک ،یتسم وچمه
دوَخ ز نم مدوب روذعَم :وا دیوگ

راکتشز یا ببس نکیل شدیوگ
رایتخا نآ ِ�فر رد ُدب وت زا

یدناوخ شوت ،دوخ هب دمآن یدوخیب
یدنار شوت ،دشن دوخ ترایتخا

وت ِدهجیب یا یتسم یدیسر رگ
وت ِدهع ،ناجِ یقاس یدرک ظفح

هاوخرذُع و وا یدوب )۵۶(ترادتشُپ
هلِا تسم )۵۷(ِت�َلزِ مQغ نم

یاهَّرذ مَلاع هلمج یاهوفَع
یاهرهب ره وت ز یا ،توفَع ِسکع

وت وفَع )۵۸(یاَنث هتفگ اهوفَع
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وت وفَع )۵۸(یاَنث هتفگ اهوفَع
**اوُق�تا ُسا�نلا اَه�َیا )۵۹(شَوُفک تسین

 یراد �شیوخ ) ادخ رما نایصع زا ( مدرم یا .درادن ییاتمه چیه هک دنیاتس یم ار وت ششخب ،اه ششخب همه
.دینک

نارَم مه ناشدوخ ز و شخب ناشناج
نارماک یا دناوت ِنیریش ماک

دیدب وت یور هک یو رب نک محر
؟دیشک دهاوخ نوچ وت ِخلت )۶۰(ِتَقُرف

؟نُخَس ییوگیم )۶۱(رجَه و قارِف زا
نکم نیا نکیلو ،نک یهاوخ هچ ره

ُوت تصشِ خلتِ گرم نارازه دص
وت یور ِقارِف ِدننام تسین

)۶۳(ثانِا زا و )۶۲(روکُذ زا رجَهِ یخلت

)۶۴(ثاَغتسُم ار نامِرجُم یا راد رود

تسا شوخ ندرُم وت لصو ِدیما رب
تسا شتآ ِقوف وت ِرجَهِ یخلت

)۶۶(رَقَس نآ نایم دیوگیم )۶۵(ربَگ

؟رظن یدرک مََرگ یدوب ممغ هچ

تساه جنرٔ هدننک نیریش رظن ناک
تساپ و تسد ِیاهبنوخ ار نارحاس

۲۸۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

…ۚ اَْنأَطَْخأ َْوأ َانيِسَن ِْنإ اَْنذِخاَُؤت lَ َان�بَر …

…)هدم رارق وج و سرپ و هذخاؤم دروم و( ریگم )نادب( ار ام ،میتفر اطخ هب ای میدرک شومارف ام رگا !اراگدرورپ …

۱ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق **
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۱ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق **

ًابيِقَر ْمُكْيَلَع َناَكَ ��ا �ِنإ..… ٍةَدِحاَو ٍسَْفن ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذ�لا ُمُك�بَر اوُق�تا ُسا�نلا اَه�َيأ اَي

.تسامش بقارم ادخ هنيآ ره…ديرفايب نت كي زا ار امش هك نآ ،دینک اورپ ناتراگدرورپ زا ،مدرم ىا

۱ هیآ ،)۲۲(جح هروس ،میرک نآرق **

ٌميِظَع ٌْءيَش ِةَعا�سلا َةََلزَْلز �ِنإۚ  ْمُك�بَر اوُق�تا ُسا�نلا اَه�َيأ ای

.تسا ىگرزب هثداح تمايق هلزلز هك ،دینک اورپ ناتراگدرورپ زا ،مدرم ىا

۳۳ هیآ ،)۳۱(نامقل هروس ،میرک نآرق **

 ِهِِدلاَو ْنَع ٍزاَج َوُه ٌدوُلْوَم lََو ِهِدَلَو ْنَع ٌِدلاَو يِزْجَي lَ اًمَْوي اْوَشْخاَو ْمُك�بَر اوُق�تا ُسا�نلا اَه�َيأ اَي

ُروُرَغْلاِ ��اِب ْمُك�ن�رُغَي lََو اَْين�دلاُ ةاَيَحْلا ُمُك�ن�رُغَت Qََفۖ  ¼قَحِ ��ا َدْعَو �ِنإۚ  ًاْئيَش

 یمن عفد شدنزرف زا ]ار خزود باذع زا[ یزیچ یردپ چیه هک یزور زا دیسرتب و ،دینک اورپ ناتراگدرورپ زا !مدرم یا
 ایند یگدنز سپ ،تسا قح ادخ هدعو دیدرت یب .تسا شیوخ ردپ ]باذع[ زا یزیچ هدننک عفد یدنزرف چیه هن و ،دنک

.دنک رورغم ادخ ]تمحر و مرک[ هب ار امش ناطیش ادابم و ،دبیرفن ار امش

راجن ،رگدورد :رگورُد )۱(
خیم :رامسِم )۲(
قوشعم بل ،توقای دننام ،خرس گنر هب موینیمولآ تابیکرت زا یتمیق گنس یعون :لعَل )۳(
لوغم :راتات )۴(
شورفبارش ،شورفیم :راّمَخ )۵(
وبای ،شکراب بسا :ینlاپ )۶(
رگزرب ،زرواشک :حQَّف )۷(
موادم ییاشگ اضف دادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام یارب ناسنا دادعتسا ،ندرک لوبق  :نیکَمت )۸(
هدنامرد و راک تسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :یَنثنُم )۹(
زاس ریوصت ،زاس همسجم ،شاقن :رگتروص )۱۰(
دورطم ،نوعلم :میجَر )۱۱(
مسق ،دنگوس :نیمَی )۱۲(
ندرک شومارف ،ندرک یراددوخ :لوکُن )۱۳(
وگ هوای :لوضف )۱۴(
یّدج ریغ ،یّدج لباقم ،یخوش :لزَه )۱۵(
هنامیپ :هلْیَک )۱۶(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۱۷(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۱۸(
دناوت یم :َدنات )۱۹(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۲۰(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۱(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۲۲(
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هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۱(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۲۲(
ندیساره ردصم زا یهن لعف ،سرتن :سارهَم )۲۳(
وگب :لُق )۲۴(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۲۵(
)۲۶( lتسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ
ششخب و اطع :لاَون )۲۷(
نورتس ،صقان ،هدیرب مُد :َرتَبا )۲۸(
تعاجش ،تأرج :هرهَز )۲۹(
یگدش تیوه مه مدع هیامرس ،قلعت مدع هیامرس :یگرب یب گرب )۳۰(
نادواج :یقاب )۳۱(
ناتسلگ ،غاب :هضور )۳۲(
یباغرم :َطب )۳۳(
سوبع ،ومخا :شُُرت وُر )۳۴(
دادعتسااب ،هدامآ ،تسا یراک یارب هدامآ هک یسک :دَِعتسُم )۳۵(
)۳۶( l دیوشن دیما ان :اوَُسأَْیت
تسا نکمم ،دیاش :'یسَع )۳۷(
مشچ کلپ :فَرط )۳۸(
یگزیکاپ ،هزیکاپ ،یتشهب تخرد :'یبوط )۳۹(
نیا تسا وکین هچ ،اشوخ :اذ�بَح )۴۰(
درمناوج ،دنمشناد ،هنازرف ،میکح :دار )۴۱(
 تشهب ینعم هب ّتنج عمج :تّانَج )۴۲(
اه یگدش تیوه مه هدرپ ای رادنپ هدرپ :تQفَغ هدرپ )۴۳(
یراکلاهن یاج و ناتسملق ینعم هب سِرغَم عمج :سِراغَم )۴۴(
اهرید ،هعموص عمج :عِماوَص )۴۵(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۴۶(
شنیرفآ :عنُص )۴۷(
ندش راکشآ و نشور ینعم هب ءQِجنِا ففخم :Qِجنِا )۴۸(
هاچ ففخم :هَچ )۴۹(
یشومارف :نایسِن )۵۰(
یرایشوه و یکریز :َتنطِف )۵۱(
تلفغ ،یدمعریغ هابتشا ،اطخ :وهَس )۵۲(
یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلَد )۵۳(
ندرک مامت ،ندرک لماک ،ندناسر لامک هب :لامکِتسِا )۵۴(
یراگنالهس و یتسس :نُواهَت )۵۵(
یماح ،نابیتشپ :رادتشُپ )۵۶(
شزغل :ت�لَز )۵۷(
شیاتس ،حدم :اَنث )۵۸(
ریظن ،اتمه :وفُک )۵۹(
ییادج ،قارف :تَقُرف )۶۰(
نارجه ،یرود :رجَه )۶۱(
رکذم سنج ینعم هب َرکَذ عمج :روکُذ )۶۲(
ثنؤم سنج ینعم هب 'یثُنا عمج :ثانِا )۶۳(
سر دایرف :ثاَغتسُم )۶۴(
رفاک :ربَگ )۶۵(
ینهذ نم یاهدرد شتآ ،منهج :رَقَس )۶۶(


