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۲۰۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیزگ یقشاع همه و نیشن ناقشاع اب
)۱(نیرَق وشم مد کی قشاع تسین هکنآ اب

دیشکورف تّزع هدرپ رای هکنآز رو
نیبب وا یور ،ورب تسین هدرپ هک ار نآ

*تسواِ یور ِراثآ شَخُر رب هک نیب یور نآ
)۲(نیبَج رب دیشروخ دراد هک رگن ار نآ

داهن شَخُر رب خر ود باتفآ هک سب زا
نیمز رب هام شَخُر ز دوشیم )۳(تامهَش

)۴(تسُُدبْعَنَ کاّیِا هخسن شاههُّرط رد
)۵(نیَعتْسَنَ کاّیِا هزمَغ شاهمشچ رد

لایخ ِنت نوچ شنت تسا گریب و نوخیب
نیبگنا و تسا ریش همه نوردنا و نوریب

راگن شدریگ یمه رانک رد هک سب زا
)۶(نیط ِیوب درک اهر و رای ِیوب تفرگب

)۷(باضِخیب تسا یماش و هدیپسیب تسا یحبص
)۹(نینَحیب تسا یتایح و )۸(تاهِجیب تسا یتاذ

؟رهپس زا دیشروخ دهاوخ ماو رون یک
؟نیمسای ز )wُ)۱۰ُلگ دهاوخ ماو یوب یک

رحب ِبآ وچ یفاص و یهام وچ وش تفگیب
نیما یوش رهوگ هنیزخ رب دوز ات

وگم سک چیه اب ،میوگب وت ِشوگ رد
نید ِسمش ،زیربت ِرَخفَم ؟تسیک هلمج نیا
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نید ِسمش ،زیربت ِرَخفَم ؟تسیک هلمج نیا

۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق *

ۖ اًناَوْضِرَوِ {�ا َنِم ً�ْضَف َنوَُغْتَبي اًد{جُس اًع{كُر ْمُهاََرتۖ  ْمَُهْنَيب ُءاَمَحُر ِرا{فُكْلا ىَلَع ُءا{دَِشأ...
…ِدوُج�سلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس

 هک ینیب یم دوجس و عوکر رد ار نانآ هراومه ،دننابرهم رگیدکی اب ناشدوخ نایم رد و تخسرس نارفاک رب …
...تسادیپ دوجس رثا زا ناش هرهچ رد نانآ هناشن ؛دنبلط یم ار ادخ یدونشخ و لضف هتسویپ

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۱۱(یّرَحَت ،سپ

رَس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۱۲(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۱۳(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب هلبق ره )۱۴(هرخُس

ساپسان ار )۱۵(هِدزییمت دوش نوچ
سانش هلبق )۱۶(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۱۸(ُرب و )۱۷(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاس مین

)۱۹(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

**)۲۰(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۳۸ هیآ ،)۴۳(فرخز هروس ،میرک نآرق **

ْ�ا َدْعُب ََكْنَيبَو يِْنَيب َْتيَل اَي َلاَق اَنَءاَج اَِذإٰ ى{تَح  ُنيِرَقْلا َْسئَِبف ِْ�َقِرْشَ

.ىدوب ىدب هارمه هچ وت و .دوب برغم و قرشم ىرود وت و نم ىرود شاك ىا :ديوگىم ،ديآ ام دزن هك هاگنآ ات

۳۴۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 3 of 10

737_Qazal & Mathnavi 11/14/18 8:56 AM

۳۴۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وجب ار )۲۱(یّمَسُم ور ،یدناوخ مسا
وُج ِبآ ردنا هن ،ناد �اب هب هَم

یرذگب یهاوخ فرح و مان ز رگ
یرَسکی نیه ،دوخ ز ار دوخ نک کاپ

وش گنر یب ،ینهآ ز نهآ وچمه
وش گنز یب هنیآ ،تضایر رد

دوخ ِفاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ ِفاصِ کاپ ِتاذ ینیبب ات

ایبناِ مولع ،لد ردنا ینیب
اتسوا و )۲۲(دیعُم یب و باتک یب

متّما زا تسه :هک ربمغیپ تفگ
متّمه ْمَه و رهوگ ْمَه دَُوب وک

ناشناج دنیب رون نآ ز ارم رم
نآ زا منیبیمه ار ناشیا نم هک

۲۶۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رای ¢یناشیپ تسیظوفحَمِ حول
راکشآ دیامن )۲۳(َشنَینَوک ِزار

)۲۴(مودُق ردنا رای تسا هارِ یداه

***موُجُن یباحَصا :تفگ نیز یفطصم

تسامنهر ایرد و گیر ردنا ،)۲۵(مجَن
)۲۶(تساَدتقُم وک ،هِن مجَن ردنا ،مشچ

تفج رادیم وا یور اب ار مشچ
تفگ و ثحب ِهار ز )۲۷(نازیگنَم دَرگ
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تفگ و ثحب ِهار ز )۲۷(نازیگنَم دَرگ

رابغ نآ ز ،ناهنپ مجَن ددرگ هکنآز
)۲۸(راثِع اب ِنابز زا رتهب مشچ

راعش شتسا یحَو هک وا دیوگب ات
رابغ َدزیگَنن و دَرگ َدناشن نآک

ثیدح ***

.دنا ناگراتس نوچمه نم نارای

۲۹۲۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هلبا وا ،تسا سک کی نآ ناهج ،دوخ
تسا هم وزج همه کی ره نارتخا

۱۲۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،ناکدوک بتکم رد تسا ییحی و ،هراوهگ رد تسا یسیع هچ رگا و ،تفرعم و لقع ِریپ هکلب ،مهاوخیمن ّنس ِریپ خیش نیا زا و خیش ِتمدخ هب دمآ رد یدیرم
 نورب زیت وا بقع رد تریغ رس زا دوب رت فقاو خیش لاح زا هک رگید یدیرم ،دمآ رد هب و دش غراف نوچ ،تسیرگ و درک تقفاوم زین وا ،دید نایرگ ار خیش یدیرم
 زا و درک دیاب ایر یب ِتضایر لاس یس هک ،متسیرگ یم زین نم و تسیرگ یم خیش هک ییوگن و یشیدنین ات rا rا :مشاب هتفگ ار وت نم ردارب یا :شتفگ .دمآ

.رایسب ییوگ ُضرyَاَ ِیل تَیُِوز ِرکش ،یسر رگا،یسرن ای یسر خیش هیرگ نآدب ات تشذگ دیاب یم گنلپ و ریش ُرپ دنلبِ یاه هوک و گنهن ُرپِ یاهایرد و تابَقَع

ثیدح

 یدوز هب نم ِتّما تنطلس .دنداد ناشن نم هب ار نیمز ِنارتخاب و نارواخ سپ ،دش هدیدرونرد نم یارب نیمز «
» .تفای دهاوخ شرتسگ مدید نیمز زا هچنادب

 هنحص تشپ رارسا هب نانآ و دوش یم هدیدرونرد قح لها یارب یزاجم دوجو نیمز هک تسنیا اجنیا رد نآ زا دارم
.دنوش یم فقاو ملاع نیا

ریپ ِشیپ دمآ ردنا یدیرُم کی
)۲۹(ریَفن رد و دوب هیرگ ردنا ریپ

دیرُم نآ نایرگ دید نوچ ار خیش
دیود شمشچ زا بآ ،نایرگ تشگ

راب ود رَک ،ددنخ رابکی )۳۰(رَو شوگ
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راب ود رَک ،ددنخ رابکی )۳۰(رَو شوگ
رای هب یرای دنک )۳۲(یلمِا )۳۱(غ� هکنوچ

)۳۳(مْوَس و دیلقت ِهَر زا لّوا ِراب

موق دندنخیم هک دنیب یمه هک

نامز نآ ناشیا وچمه ددنخب رک
ناگدندنخ ِتلاح زا ربخ یب

؟دوب هچ رب هدنخ هک دسرُپ او زاب
دونش نوچ ددنخب )۳۴(ت{َرک مود سپ

تسا َرک ِدننام زین )۳۵(د¢لَقُم سپ
تسا رَس رد ار وا هک یداش نآ ردنا

خیش ز )۳۶(لَهنَم و دمآ خیش ِوترپ
خیش ز لب ،نادیرم زا هن یداش ِضیف

)۳۷(جاُجز رب یرون و بآ رد َدبَس نوچ

)۳۸(جادِخ دشاب نآ دنناد دوخ ز رگ

)۳۹(دونَع دناد ،وُج ز ددرگ ادج نوچ

دوب یوُج زا شوخ ِبآ نآ وردناک

بورغ زا ،دنادب مه )۴۰(هنیگبآ
بوخ ِنابات ِهَم زا دوب )۴۱(عَُمـل نآک

****مُق ِرما دیاشگ ار شمشچ هکنوچ
مُوُد راب رحس نوچ ددنخب سپ

شدوخٔ هدنخ نآ رب مه دیآ شهدنخ
شدمآیم رب دیلقت نآ رد هک

زارد و روُد ِهَر نیدنچ زا دیوگ
زار ِرارسا نیا و دوب تقیقح نیک

روُد ز دوخ هنوگچ یداو نآ رد نم
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روُد ز دوخ هنوگچ یداو نآ رد نم
روش و )۴۲(ایمَع زا مدرکیم ییداش

؟دوب هچ نآ و )۴۳(لایخ متسبیم هچ نم
دومنیم یشقن تسس متسُسِ کرد

؟تساجک نادرم ِترکف ار هَر ِلفط
؟تسار ِقیقحت وک و وا ِلایخ وک

ریش هک ای دشاب هیاد ،ن�فط ِرکِف
ریَفن و هیرگ ای )۴۴(زوَج و زیوَم ای

لیلَع ِلفط نوچ تسه د¢لَقُم نآ
لیلد ،و کیراب ِثحب دراد هچ رگ

)۴۶(لاکِش رد و لیلد رد )۴۵(ق�مَعَت نآ

)۴۷(لیسُگ ار وا دنکیم ،تریصب زا

تسا یو ¢رِس ٔهمرُس وک ییهیام
تسب راک ¯فگ لاکشِا رد و دُرب

درگ زاب اراخب زا د¢لقُم یا
درمریش وت یوش ات ،یراوخ هب ور

نورد ینیب رگدِ یاراخب ات
)۴۸(نوُهَقَفی � شَلِفحَم رد ناردفَص

.دنا نادان نآ سلجم رد نادرم ریلد هک ییاراخب نامه ،ینیبب یرگید یاراخب دوخ نطاب رد ات

تس )۵۰(یگتُکباچ نیمز رد هچ رگا )۴۹(کیپ
تس )۵۱(یگر هِتسُکسب ،تفر ایرد هب نوچ

سب و *****َّربلایِف دَُوب مُهانلَمَح وا
سَک تسوا ،رحب رد )۵۲(تسلومحم هکنآ

رد هک یسک نآ اما .ریغ�و دراد یکشخ رد رفس و ریس تیلباق طقف کیپ نآ
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رد هک یسک نآ اما .ریغ�و دراد یکشخ رد رفس و ریس تیلباق طقف کیپ نآ
.تسا یّمهم مدآ وا دزادرپ یم رفس و ریس هب ایرد

وَدِب ،هش دراد رایسب ششخب
ورگ یریوصت و مهَو رد هدش یا

زین دیلقت زا هداس ِدیرُم نآ
زیزع نآ )۵۳(ِقفَو درکیم ییهیرگ

َرک ِدرم نوچمه راود¢لقُم وا
ربخیب بجوم ز و دیدیم هیرگ

تفر و درک تمدخ ،تسیرگب یسب نوچ
)۵۴(تَفت صاخ ِدیرم دمآ شا یپ زا

ربخیب ِربا وچ نایرگ یا :تفگ
رظنِ خیش ٔهیرگ )۵۵(ِقافِو رب

دیرُم یفاو یا �ا �ا �ا
)۵۶(دیفتسُم یتسه دیلقت رد هچ رگ

تسیرگیم هش نآ مدید یئوگن ات
تس یِرکنُم ناک ،متسیرگب وا وچ نم

َنظ و دیلقت رپ و لهج ُرپ ٔهیرگ
)۵۷(نََمتؤُم نآ ٔهیرگ نوچمه تسین

زاسم هیرگ رب هیرگ ِسایق وت
زارد ِهار نآدب هیرگ نیز تسه

داهج هلاس یس ِدعَب زا نآ تسه
داتف دناوَتن چیه اجنآ لقع

هلحرم دص دَرِخِ یوس نآز تسه
هلفاق ناز نادم فقاو ار لقع

حرف زا هن و تسا مغ زا هن وا ٔهیرگ
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حرف زا هن و تسا مغ زا هن وا ٔهیرگ
)۵۸(حَلُمـلا ُنیَع ٔهیرگ دناد حور

تس )۵۹(یرَس نآ ،وأ هدنخ ،وا ٔهیرگ
تس )۶۰(یَرب نآ ،دشاب لقعِ مهَو هچنآز

دَُوب وأ هدید وچ وأ هدید ِبآ
دوش یَک هدید ،هدیدانٔ هدید

۲،۱ هیآ ،)۷۳(ل}َمزُم هروس ،میرک نآرق ****

ْ�ا اَه�َيأ اَي ُل¢م{زُ

 ،هدیچیپ دوخ هب هماج یا

ً�ِيلَق {ِ�إ َلْي{للاِ مُق

زیخرب یکدنا زج ار بش

۷-۱ هیآ ،)۷۴(ر}ث|دُم هروس میرک نآرق ****

ْ�ا اَه�َيأ اَي )١( ُر¢ث{دُ

 ،هدیچیپ دوخ هب هماج یا

)٢( ْرِْذَنأَف ْمُق

هدب رادشه و زیخرب

*********

 ،هدیچیپ دوخ هب هماج یا

هدب رادشه و زیخرب

نک دای یگرزب هب ار تراگرورپ و
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نک دای یگرزب هب ار تراگرورپ و

راد هزیکاپ ار تا هماج و

نیزگ یرود اه یدیلپ زا و
 

یرامشب نوزف ار نآ هک نکم یششخب و

.رآ ربص )اه یراوگان رب( تراگدرورپ یاضر یارب و

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *****

ً�يِضَْفت َانْقَلَخ ْن{مِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْل{ضَفَو ِتَاب¢ي{طلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو ¢َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْم{رَك ْدَقَلَو 

 رب و ميداد ىزور هزيكاپ و شوخ ىاهزيچ زا و ميدرك راوس ىكشخ و ايرد رب و ميديشخب تمارك ار مدآ نادنزرف ام
.ميداهن ناشيرترب شيوخ تاقولخم زا ىرايسب

۳۲۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

درد و تس هدوب یمیرم ِزاین نآ
درک زاغآ نخس یلفط نانچ هک

۳۰ هیآ ،)۱۹(میرم هروس ،میرک نآرق

اًّيَِبن يِنَلَعَجَو َبَاتِكْلاَ يِناَتآِ {�ا ُْدبَع ي¢ِنإ َلاَق

ربمایپ دینادرگب ارم و باتک نم هب داد هک ادخ هدنب منم :تفگ یسیع

۱۲ هیآ ،)۱۹(میرم هروس ،میرک نآرق

اًّيِبَص َمْكُحْلاُ هَاْنَيتآَوۖ  ٍة{وُقِب َبَاتِكْلا ِذُخٰ ىَيْحَي اَي

.میداد تمکح ،دوب کدوک هک یلاح رد وا هب و ؛ریگب یدنمورین و توق هب ار باتک !ییحی یا

مدمه ،رای ،کیدزن :نیرَق )۱(
یناشیپ :نیبَج )۲(
لماک بولغم ،تخس تسکش ،یگدش بولغم تلاح ٔ هدنیامن جنرطش یزاب ح�طصا رد . تام هاش :تامهَش )۳(
 دمح هروس ۵ هیآ هب هراشا ،مینک یم تدابع ار وت :ُُدبْعَنَ کاّیِا )۴(
 دمح هروس ۵ هیآ هب هراشا ،میهاوخ یم یرای وت زا :نیَعتْسَنَ کاّیِا )۵(
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 دمح هروس ۵ هیآ هب هراشا ،مینک یم تدابع ار وت :ُُدبْعَنَ کاّیِا )۴(
 دمح هروس ۵ هیآ هب هراشا ،میهاوخ یم یرای وت زا :نیَعتْسَنَ کاّیِا )۵(
لِگ :نیط )۶(
ندرک گنر و گنر :باضِخ )۷(
تهج عمج : تاهِج )۸(
یراز نودب ،زاوآ یب :نینَحیب )۹(
لگ ۀتوب ،لگ تخرد :wُُلگ )۱۰(
وجتسج :یّرَحَت )۱۱(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۱۲(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۱۳(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۱۴(
تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۱۵(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۱۶(
یکین :ّرِب )۱۷(
مدنگ :ُّرب )۱۸(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۱۹(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۲۰(
مان بحاص ، هدش هدرک مان ،هدش هدیمان :یّمَسُم )۲۱(
نادرگاش رگید یارب داتسا سرد هدننک وگزاب ،هدننک رارکت :دیعُم )۲۲(
ناهج ود ،ترخآ و ایند :نَینَوک )۲۳(
کولس و داشرا رما رد ییاوشیپ و تماما ،ییاج هب ندمآ رد ،ندش دراو :مودُق )۲۴(
هراتس :مجَن )۲۵(
ربهر ،اوشیپ :اَدتقُم )۲۶(
نکم اپرب کاخ و درگ :نازیگنَم دَرگ )۲۷(
شزغل :راثِع )۲۸(
یراز و هلان :ریَفن )۲۹(
) تسا یگدنراد دنوسپ رو ( ،اونش :رَو شوگ )۳۰(
هفیطل ،یخوش :غ� )۳۱(
.تسا ندرک فیرعت ینعم هب اجنیا رد ،تسا �ما نامه :یلمِا )۳۲(
فّلکت ،ندرک هضرع :مْوَس )۳۳(
هبترم ،هعفد :ت{رَک )۳۴(
هدننک دیلقت ،دنک دیلقت یرگید زا هک یسک :د¢لَقُم )۳۵(
روخشبآ ،همشچرس :لَهنَم )۳۶(
هشیش :جاجُز )۳۷(
یزیچ ره رد ناصقن :جادِخ )۳۸(
رگ هزیتس :دونَع )۳۹(
هشیش ،رولب :هنیگبآ )۴۰(
یگدنشخرد ینعم هب هَعمـُل عمج :عَمـُل )۴۱(
روک :ایمَع )۴۲(
ندش رّوصم ،ندرک لایخ :¯سب لایخ )۴۳(
.دراد اج طولب ف�غ لثم یف�غ رد هک یا هویم :زوَج )۴۴(
ندرک رایسب تقد ،ندرک یشیدنارود :ق�مَعَت )۴۵(
لاکشِا فّفخم :لاکِش )۴۶(
نداتسرف ،ندرک هناور :لیسُگ )۴۷(
دنناد یمن :نوُهَقَفی � )۴۸(
راپاچ ،دصاق :کیپ )۴۹(
تسا کباچ ندیود رد هک یسک ،هدنود زیت :گت ُکباچ )۵۰(
.تسا تک�ه و وحم ای زجع و سرت ینعم هب اجنیا رد .دشاب هدش هراپ شگر هک تسا یسک ینعم هب ظفل رد :گر هِتسُکسب )۵۱(
هدش لمح :لومحَم )۵۲(
زیچ ود نایم تقباطم ،ندش راگزاس :قفَو )۵۳(
باتشاب ،دنت :تَفت )۵۴(
یراگزاس :قافِو )۵۵(
هدنریگ هدیاف ،هدننک هدافتسا :دیفتسُم )۵۶(
دامتعا و نانیمطا دروم صخش :نََمتؤُم )۵۷(
نیکمن مشچ :حَلُمـلا ُنیَع )۵۸(
بیغ ناهج هب طوبرم ،یناهجنآ :یرَس نآ )۵۹(
هانگ یب ،ّهزنم :یَرب )۶۰(


