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۱۱۲۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َربَم لد ،نکم هنتف ،َتتسین سَک ِرس نوچ
رد ز شَنارم زاب ،یلد یدُربب هکنوچ

امن هَر ار )۱(هدز هَر ،دنز هَر نوچ وتِ مشچ
رخَم ودنه هوشع ،دشَک رس رگا تفلز

)۲(ناتِس یو زا شرورپ ناتِسلگ دَُوب قشع
)۴(رمثرپ نوردِ غاب دش رقف )۳(هرَجَش زا

دوش نیریش و هتخپ باتفآ ز رَمث )۵(هلمج
)۶(روخ دزن مسرب ات َربِب ار مَروخ و باوخ

زود هنهُک وا ِقشاع ،ناد هنهُک ناهج )۷(ِعَبط
رت هزات وا ِبلاط ،قشع تسiَرت و هزات

وُه یایرد ِبل ات وج هب وج درب قشع
؟)۸(رَو هدميک ُجَبب یکسِا وگب ار نارَخ هنهُک

دیرپ ربلد ِیوس لد ،دیزُگ یرای سک ره
رمَق ِنیرق سمَش ،)۱۰(لَُحز ِنیرق )۹(سحَن

تسین مارآ شَسَک اب ،تسین )۱۱(ماع نیزا دوخ لد
رشب ردنلَق تسین ،یلد )۱۲(ردنلَق وت رگ

دور یتسپ هب بآ ،)۱۳(تسینَم ِبآ ز وچ نت
)۱۴(َرَبز زج دوَرن وا ،تسشتآ زا لد ِلصا

یرهوگ ار وت تسه نت ِریغ و لد ِریغ
ربخیب یوشن ات ،رَهُگ ناز یربخیب

۵ هرامش لزغ ،یراوزبس میکح
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۵ هرامش لزغ ،یراوزبس میکح

تسَـَلا ِدهاش نایَع دیدب xشیوخ رد
ار شیوخ ِرادنپ هدرپ دیرد وک ره

۱۱۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رَجَحلا ُْلثِمَ ُکبْلَق رَمَقلا ُْلثِمَ کُهْجَو
رََصبلا ُرُونَ ُکنْسُح اَقبلا ُحوُرَ کُحوُر

.تسا هدید رون وت لامج و اقب ناج وت ناج ،تسا گنس وچ وت ِلد ،هام وچ وت یور

رَخ �مُد َلثَم هب دش ،رنه رد وت ِنمشد
)۱۵(رَمُش مک ،نوزف تسین ؟شَییامیپب دنچ

*تایِروُمـلاِب ُِفلُْحا ،ْتایِداعلاِب ُمِسُقا
رَدَمـلاَک یَرظَن یف ت��صلااَذ ایَ کُْریَغ

،دنناهج یم شتآ گنس زا دوخ مُس اب هک ینابسا هب ،منک یم دای مسق نز سفن سفن ِنابسا هب
.تسا خولک نوچ مرظن رد وت زج اهشیاشخب بحاص یا هک مروخ یم دنگوس

تسا قی� )۱۶(یشُُرت رد تسا قشاع زجب هک ره
)۱۷(َرَبک هکرس ِقی� ،َرکِش اولح ِقی�

کاوَه یف ینََلزَْلز ،ْکادِف یحوُرَ کُرْجِه
رَرَغ ٌعادِخ َوْهَف کاوِسٍ میَرک �لُک

 لیحُم و رگ هلیح نم رظن رد رگید هدنشخب ره وت زج ،تسا هدروآرد هزرل هب ارم وت قشع رد وت رجه ،وت یادف مناج
.تسا

)۱۰۰(تايداعلا هروس ،میرک نآرق *

)۱()۱۹(اًْحبَض )۱۸(ِتاَيِداَعْلاَو

،دننزىم سفنسفن هك ىاهدنود نابسا هب دنگوس

ْ�اَف )۲()۲۱(اًحْدَق )۲۰(ِتاَيِروُ



Page 3 of 9

742_Qazal & Mathnavi 12/19/18 1:45 PM

ْ�اَف )۲()۲۱(اًحْدَق )۲۰(ِتاَيِروُ

،دنناهجىم شتآ گنس زا مُس هب هك ىنابسا هب دنگوس

ْ�اَف )۳()۲۳(اًْحبُص )۲۲(ِتاَريِغُ

،دنروآ موجه نادادماب هك ىنابسا هب دنگوس و

)۴()۲۵(اًعَْقن ِهِب )۲۴(َنَْرَثأَف

،دنزيگنارب رابغ اجنآ رد و

)۵(اًعْمَج ِهِب )۲۶(َنْطَسََوف

،دنريگ نايم رد ار همه اجنآ رد و

)۶()۲۷(ٌدُونَكَل ِه�بَِرل َناَسْنِْ�ا iِنإ

،ديوگىمن ساپس ار دوخ راگدرورپ ىمدآ :هك

)۷()۲۸(ٌديِهَشَل َكِٰلَذٰ ىَلَع ُهiِنإَو

،تسا هاوگ نيا رب دوخ وا و

)۸(ٌديِدَشَل )۳۰(ِْريَخْلا )۲۹(�بُحِل ُهiِنإَو

.دراد تسود ناوارف ار لام وا

)۹(ِرُوبُقْلا يِف اَم )۳۲(َرِثْعُب اَِذإ )۳۱(ُمَلْعَي َ�ََفأ

،ددرگ هدنز تساهروگ رد هچنآ نوچ هك دنادىمن ايآ

 )۱۰(ِروُد�صلا يِف اَم )۳۳(َل�صُحَو

،دوش راكشآ تسا ناهن اهلد رد هچنآ و

)۱۱()۳۵(ٌريِبَخَل )۳۴(ٍذِئَمَْوي ْمِهِب ْمُهiبَر iِنإ
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)۱۱()۳۵(ٌريِبَخَل )۳۴(ٍذِئَمَْوي ْمِهِب ْمُهiبَر iِنإ

؟تسا هاگآ ناشلاح زا زور نآ رد ناشراگدرورپ

یا هشمق یهلا داتسا همجرت

)۱(.داتفا هرامش هب ناشسفن )هک ییاج ات دنتخات رافک اب داهج رد م�سا ناراوس( هک ینابسا هب مسق

)۲(.دنتخورفا شتآ گنس رب دوخ مس زا xخات رد و

)۳(.دنتفرگ تراغ هب )ار اهنآ( هاگحبص )ات دندز نوخیبش نمشد رب( و

)۴(.دنتخیگنا رب رافک راید زا رابغ و درگ و

)۵(.دنتفرگ نایم رد همه ار نمشد هاپس و

)۶( .تسا ساپسان و تمعن رفاک شراگدرورپ هب تبسن ناسنا هک )ادخ نید نادهاجم نیا نابسا هب مسق(

۹۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد ِنزور تسا هتسب ام یساپسان ز
دُوَنکَل هّبَِرل ناسنا هک تفگ یادخ

۱۱۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وُهِ یایرد ِبل ات وج هب وج )۳۶(نارَخ قشع
رَو هدميک ُجَبب یکسِا ،وک هب وک نارخ هنهُک

رت هزات وا ِقشاع ،ور هزات و شوخ قشع
رت هنهُک وا ِقشاع ،یی هنهُک ناهج ِلکش

۵۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تخس تسام یولگ رب نآ هک ییهدقع
؟تخبکین ای )۳۷(یسَخ هک ینادب هک

یمدآ رگ ،نُک لاکشِا نیا �لَح
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یمدآ رگ ،نُک لاکشِا نیا �لَح
یمد مدآ رگا ،مَد نُک نیا جرخ

ریگ هتسناد )۳۹(ضَرَع و )۳۸(نایَعا �دح
ریزگ نیز دوبن هک ،ناد ار دوخ �دح

زیرُگ دح نیز دوخ �دح ینادب نوچ
)۴۰(زیبْکاخ یا یسر رد دحیب هب ات

۵۶۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۲(یفسلف )۴۱(طیاسو رد دیازفیم

)۴۳(یفَص شسکعرب زاب لی�د زا

باجح زا و لیلد زا دزیرگ نیا
بیج هب هدرب رس )۴۴(لوُلْدَم یپ زا

تسا شتآ لیلد ار وا )۴۵(ناخُد رگ
تسا شوخ شتآ نآ رد ار ام ناخُدیب

)۴۶(�َو و برق زا هک شتآ نیا هصاخ

ام هب دمآ رتکیدزن ناخُد زا

۱۶ هيآ ،ق )۵۰( هروس ،میرک نآرق

.ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَو ...

.میرت کیدزن وا هب ،وا ندرگ گر زا ام و ...

۸۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَغ یا یرایب َرز ِلاوَج دص
)۴۷(ینَحنُم یا رایب لد دیوگب قح

۸۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مرگنب لد نآ رد ،وت رد مرگنن
مَرَد رب ،ناج یا ،رآ ار وا هفحت

۸۸۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوا ،قلخ ِلصا و اباب و ردام
تسوپ ز لد َدناد هک سکنآ )۴۸(ُکنُخ یا

وت هب مدروآ لد )۴۹(َکن :ییوگب وت
)۵۰(وتُق اه لد نیزا تسiُرپ :تدیوگ

تسوا مَلاع ِبطق هک روآ یلد نآ
تسوا مدآ ِناج ِناج ِناج ِناج

)۵۱(ّرِب و رون رپ ِلد نآ یارب زا

رظتنم اه لد ِناطلس نآ تسه

۸۹۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج هدیسوپٔ هدرمژپ ِلد سپ
ناشک وس نآ ،یهن هتخت ِرس رب

رایرهش یا ار وت مدروآ لد هک
راوزبس ردنا دَوَبن لد نیزا هب

)۵۲(یرَج یا تسهناخروگ نیا :تدیوگ

؟یروآ اجنیدب هدرُم ِلد هک

)۵۳(تسوُخهاش وک یلد نآ روایب ور

تسوا زا نوک ِراوزبس ِناما هک

دَُوب ناهنپ ناهج نیز لد نآ :ییوگ
دَُوب ناّدض )۵۴(ایِض اب تملظ هکنآز

تسَـَلا ِزور زا لد نآ �ینمشد
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تسَـَلا ِزور زا لد نآ �ینمشد
تسا یثاریم ار عبط ِراوزبس

غاز ِرهش ایند و تسزاب وا هکنآز
غاد سنجان رب سنجان ِندید

دنکیم یقافن ،یمرن دنک رو
دنکیم )۵۶(یقافِترِا )۵۵(تَلامِتسا ز

زاین ِرهب زا هن ،یرآ ،دنکیم
زارد )۵۸(ِحصُن دنک مک )۵۷(حِصان هک ات

وُجرادرُم )۵۹(ِسَخِ غاز نیا هکنآز
ُوت هب ُوت دراد رکم نارازه دص

دیهر ،ار شقافِن نآ دنریذپ رگ
)۶۰(دیَفتسُم ِقدِص ِنیع شقافِن دش

َرف و َّرک اب ِلدبحاص نآ هکنآز
)۶۱(رَخبویعَم ام ِرازاب رد تسه

یاهن ناجیب رگا وج لد ِبحاص
یاهن ناطلس ِدض رگ وش لد ِسنج

ار وت رم دیآ شوخ وا )۶۲(ِقَرز هکنآ
ادخ ِصاخ هن ،تسوت �یلو نآ

تسیز وت ِعبط رب و وخ رب وا هک ره
تس یبن و تساّ یلو وتِ عبط ِشیپ

دوش تیوب ات ،راذگب اوه ،ور
دوش )۶۳(تیوُجَربَع شوخِ ماشَم نآو

تسا دساف تغامد )۶۴(ینار اوه زا
تسا )۶۵(دِساک تزغم ِشیپ َربنَع و کشُم
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هارمگ ،دنشاب هدرک شهارمگ و هدز ار شهار هکنآ :هدز هَر )۱(
ندروآ تسدب ،xفرگ :ندناتِس )۲(
تخرد :هرَجَش )۳(
 هویم ،تخرد راب :رََمث )۴(
یگمه ،همه :هلمج )۵(
دیشروخ :روخ )۶(
 تشرِس ،یوخ :عَبط )۷(
)میرخ یم هنهک شفک(دراد هک هنهک شفک :رو هدمیک ُجَبب یکسِا )۸(
تارایس یخرب یگژیو ،موجن ماکحا رد ،نمی دب ،موش :سحَن )۹(
.دنتسنادیم ربکا سحن ار نآ میدق نامجنم .ناویک ،یسمش ۀموظنم ۀرایس نیمشش :لَُحز )۱۰(
مدرم همه :ماع )۱۱(
یگدش تّیوه مه نودب ،هتشذگ ایند زا و دیق یب :ردنلَق )۱۲(
 رورغ و رِبک ،xفگ نَم :ینم )۱۳(
قوف ،�اب :َرَبز )۱۴(
ریگب هزادنا ،رامشب :رَمُش )۱۵(
ق�خادب :شُُرت )۱۶(
.دوشیم هیهت یشرت نآ ۀچنغ زا و دراد ییوراد فرصم هک دیفس یاهلگ و نهپ یاهگرب اب رادراخ یاهچتخرد :َرَبک )۱۷(
هدنود ینعم هب هیداع عمج :تایداع )۱۸(
دنت یاه ندز سفن سفن :ْحبَض )۱۹(
زیگنا رارش ،هدننز هقرج :هیروم عمج :تاَيِروُم )۲۰(
xخورفا شتآ :حْدَق )۲۱(
هدنروآ شروی :هریغُم عمج :تاَريِغُم )۲۲(
دادماب :ْحبُص )۲۳(
دنتخیگنا :َنَْرَثا )۲۴(
رابغ و درگ :عَْقن )۲۵(
دنتفر نایم و طسو هب :َنْطَسَو )۲۶(
ساپسان سب :دُونَك )۲۷(
تسا هاوگ هتبلا :ديهَشَل )۲۸(
یتسود یارب :ّبُحِل )۲۹(
ییاراد :ْريَخ )۳۰(
دناد یمن رگم :ُمَلْعَي َ�ََفا )۳۱(
دش هتخیگنارب :َرِثْعُب )۳۲(
هدیدرگ لصاح :َل�صُح )۳۳(
زور نآ رد :ٍذِئَمَْوي )۳۴(
هاگآ :ريِبَخ)۳۵(
قشع نارادیرخ :نارَخ قشع )۳۶(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۳۷(
.تسا رهوج دارم اجنیا رد ،نیَع عمج :نایَعا )۳۸(
.دشاب ریغ هب مئاق هچنآ ]رهوج لباقم[ ،تسا مئاق مسج هب هک مسج تیمک و لکش و گنر دننام ،تسا رهوج هب مئاق شدوجو دوش دوجوم رگا هک تسا یتیهام :ضَرَع )۳۹(
ْکاخ )۴۰( .دنک یم لابرغ ار کاخ هک یسک ،)ندرک لابرغ ،ندرک کلا :xخیب( ،هدنزیب کاخ :زیب
هطساو عمج :طیاسو )۴۱(
ینهذ نم ،فوسلیف ،هفسلف هب بوسنم :یفسلف )۴۲(
روضح هب هدنز ناسنا ،صلاخ ،تسا یفاص نامه یفص زا دارم :یفَص )۴۳(
هدش نومنهر ، هدش هدرک تل�د :لوُلْدَم )۴۴(
دود :ناخُد )۴۵(
تبحم و یتسود :�َو )۴۶(
هدیمخ :ینَحنُم )۴۷(
اشوخ :ُکنُخ )۴۸(
کنیا :َکن )۴۹(
رهاظ مَلاع و ایند ینعم هب اجنیا رد ،ناتسکرت رد یرهش مان :وتُق )۵۰(
یکین :ّرِب )۵۱(
خاتسگ :یرَج )۵۲(
تفص هاش :وُخهاش )۵۳(
ییانشور ،رون :ایِض )۵۴(
ندرک ییوجلد ،ندرک لیامتم دوخ یوس هب ار یسک :تَلامِتسِا )۵۵(
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ییانشور ،رون :ایِض )۵۴(
ندرک ییوجلد ،ندرک لیامتم دوخ یوس هب ار یسک :تَلامِتسِا )۵۵(
ندومن شزاس ،ندرک ارادم و یهارمه :قافِترِا )۵۶(
هدننکتحیصن :حِصان )۵۷(
زردنا و دنپ :حصُن )۵۸(
سکان ،هیامورف ،تسپ ناسنا :سَخ )۵۹(
دنکیم بلط هدیاف هک یسک :دیَفتسُم )۶۰(
درخ یم ار بویعم سنج هک یسک ،هدنرَخ بویعَم :رَخبویعَم )۶۱(
هلیح ،رکم :قرَز )۶۲(
ربنَع زیو�د یوب هدنیوج :وُجَربَع )۶۳(
ینار سوه :ینار اوه )۶۴(
جاوریب ،قنوریب :دِساک )۶۵(


