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۱۶۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میتساخرب ناج و لقع زا و لد زا رگید ِراب
میتساخرب نایم زا ام ،نایم رد دمآ رای

)۴(میتفابرد )۳(اقب رد و )۲(میتفات ور )۱(انف زا
میتساخرب ناشن زا و میتفای ار ناشنیب

کلف هُن زا دود و )۵(میدروآرب ایرد زا درَگ
میتساخرب نامسآ و نیمز زا و نامز زا

دینک یلاخ ار هار و دندمآ ناتسم هک نیه
میتساخرب )۶(نابهار و هار ز ،متفگ طلغ ،ین

)۷(دبلاک ِنیمز زا دروآرب رس ناج ِشتآ
میتساخرب ناغَف نوچ ام و لد زا )۸(ناغَفا تساخ

دََرب یپ سَک مک مییوگ رگو مییوگ نخس مک
میتساخرب )۹(نانز مَک اب ام هک نُک نوزفا هداب

تسیتسین نادرم ِراک و نانز )۱۰(ِنآ تسَیتسه
میتساخرب ناولهپ ام یتسین ردناک رکُش

۸۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنیا نم ِبجع و یبجع رد یسک ره
دیآیم نایم هب نوچ نایم هب دجنگن وک

۳۹۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وجخاروس دش شوم شناجِ غرم
)۱۱(اوُجmرَع وا ناگبرگ زا دینش نوچ

۳۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوت رارق بلط زا تیرارقیب هلمج
تدیآ رارق هک ات وش رارق یب ِبلاط

۲۷۲۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک زور :qفگ زور نایم رد
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۱۲(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا )۱۳(تّلع ِناشن ،qسج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریذپب )۱۴(اُوتِصَْنا
*۱اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،)۱۵(سکُن یهاوخن رگ
)۱۶(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۱*

َنوُمَحُْرت ْمُك�لَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو …

.دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ ...

۳۴۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تساههناخ ِنایم یک رهوگ و جنگ
تساههناریو رد هتسویپ اه جنگ

)۱۷(نیفَد ُدب ناریو هب نوچ مدآِ جنگ

نیعَل نآ ِدنبمشچ )۱۸(َشنیط تشگ

تسُس تسُس نیط رد درکیم رظن وا
تسوت mدس مِنیط هک شتفگ یمه ناج

دیود شوخ و م�غ َدتسِب وبس ود
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دیود شوخ و م�غ َدتسِب وبس ود
دیسر )۱۹(نانابهُر ِرید رد نامز رد

دیرخ رز نوچٔ هداب و دادب رز
دیرخ رهوگ ضوع رد و داد گنس

۳۴۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

م�غ نآ درب یمه هداب نینچ نیا
مانکین ِریما نآ ِرصق یوس

یاهدید مغ ،یدهاز دمآ ششیپ
یاهدیچیپ �ب رد ،)۲۰(یزغم کشُخ

هتخادگب لد یاه شتآ ز نت
هتخادرپ ادخ ِریغ زا هناخ

راهنیزیب ِتنحم ِلامشوگ
رازه نیدنچ اه غاد رب اه غاد

داهتجا رد شلد تعاس ره هدید
داهتجا رب وا )۲۱(هدیسفَچ بش و زور

هتخیمآ کاخ و نوخ رد هَم و لاس
هتخیرگب بشمین )۲۲(شملِح و ربص

؟نآ تسیچ اهوبس رد :دهاز تفگ
؟نآ تسیک ِنآ :تفگ ،هداب :تفگ

)۲۳(ّلََجا ِریم ن�ف ِنآ ،نآ :تفگ

؟لمع دشاب نینچ ار بلاط :تفگ

؟شون و شیع هگنآ و نادزی ِبلاط
؟شوه مین هگنآ و ناطیشٔ هداب

تسا هدرمژپ نینچ یم یب وت ِشوه
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تسا هدرمژپ نینچ یم یب وت ِشوه
تسب وت ِشوه نآ رب دیاب اه شوه

؟)۲۴(رکُسِ ماگنه وت ِشوه دشاب هچ ات
رکُسِ ماد ِدیص هتشگ یغرم وچ یا

۳۴۹۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسکش و گنس وبس رب تریغ ز دز
تسَجِب دهاز زا و تخادنا وبس وا

؟وک هداب :شتفگ و ریم شیپ تفر
وا ِشیپ کی کی تفگ ار ارجام

تسار تسَج رب و دش شتآ نوچ ریم
؟تساجک دهاز ٔهناخ امنب :تفگ

شرس مبوک نارگ ِزُرگ نیدب ات
)۲۵(شَرَغردام ِشنادیب ِرس نآ

یگس زا فورعم رما دناد هچ وا
یگِرهُش و تسا یفورعم بلاط

دنک اج ار دوخ )۲۶(سولاس نیدب ات
دنک ادیپ qشیوخ یزیچ هب ات

۳۵۵۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز یگنس وک تسیک وا :تفگ ریم
؟دنکشب ار وبس ؟ام یوبس رب

رن ِریش میوک ز دزاس رذگ نوچ
َرذَح دص اب درذگب ناسرت سرت

؟لد دُرزآ ارچ ار امٔ هدنب
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؟لد دُرزآ ارچ ار امٔ هدنب
ِلجَخ نانامهم ِشیپ ار ام درک

تخیر ،تسوا ِنوخ ز هِب هک یتبرش
تخیرگ ام زا نانز نوچمه نامز نیا

؟دََرب یک وا نم ِتسد زا ناج کیل
دََرپ َرب �اب غرم نوچمه ریگ

۳۵۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یاهیَهِ مَد زا ناعیفش نآ
وا یاپ و تسد دندیسوب دنچ

یشَک نیک دیاشن وت زا ریما یاک
یشوخ هدابیب وت ،هداب دشب رگ

دََرب وت ِفطل ز هیامرس هداب
دروخ ترسح وت ِفطل زا بآ ِفطل

۳۵۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ناشیا ،ریما نآ ِ+فگ باوج زاب

ما یم نآ ِفیرح نم ،هن هن :تفگ
ما ین عناق یشوخ نیا ِقوذ هب نم

نیمسای نوچمه هک مهاوخ نانچ نم
نینچ یهاگ نانچ مدرگیمه ژک

دیما و فوخ همه زا هدیهراو
دیب وچمه وس ره هب مدرگیمه ژک

تسار وّ پچ نادرگ دیبِ خاش وچمه
تساه صقر هنوگ هنوگ شَداب ز هک

یم mیداش اب تس هدرک وخ هکنآ



Page 6 of 13

747_Qazal & Mathnavi 1/23/19 1:00 PM

یم mیداش اب تس هدرک وخ هکنآ
؟یه هجاوخ ددنسپ یک ار یشوخ نیا

دندش نوریب یشوخ نیز نآ ز ایبنا
دنَُدب قح mیشوخ رد هتشرس هک

دوب هدید ار یشوخ نآ ناشْناج هکنآز
دومن یزاب ناششیپ اه یشوخ نیا

رای تشگ نوچ یسک هدنز ُِتب اب
؟راِنک ردنا دَشَک رد نوچ ار هدرم

۳۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم )۲۹(سِیآ نیه ،*۲تسا )۲۸(رسُع اب )۲۷(رسُی
شاعم ردنا )۳۰(تامَم نیز یراد هار

رسپ یا فاکشب )۳۲(ّهبُج ،یهاوخ )۳۱(حوَر
رس دوز یرآرب )۳۳(تَوفَص نآ زا ات

۵ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق ۲*

اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم �نِإَف

تسا یناسآ یراوشد اب دیدرت یب سپ

۳۰۳۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دید شیوخ ِبیع هک یناج ُکنُخ یا
دیرخ دوخ رب نآ ،تفگ یبیع هک ره

تس هُدب ناتسبیع ز واِ مین هکنآز
تس هُدب ناتسبیغ ز شمین رگد نآو

تسه شیر هَد ار وت رم رس رب هک نوچ
تسب راک دیاب شیوخ رب تَمَهرَم
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تسب راک دیاب شیوخ رب تَمَهرَم

تسوا یوراد ار شیر ندرک بیع
*۳)۳۴(تسوُمَحْرِاِ یاج ،تشگ هتسکش نوچ

شابم نمیا ،دوبن تبیع نامه رگ
شاف زین ددرگ وت زا بیع نآ کوب

؟یاهدینشن ادخ زا *۴)۳۵(اُوفاخَت �
؟یاهدید شوخ و نمیا ار دوخ هچ سپ

؟یرطاخ هدوسآ و ینک یم ینمیا ساسحا ارچ سپ ؟دیسرتن :دیامرف یم هک یا هدینشن ادخ زا رگم

ثیدح ۳*

اوُمَحُرت اوُمَحْرِا

دوش محر امش رب ات ،دینک محر

۳۰ هیآ ،)۴۱( تلّصف هروس ،میرک نآرق ۴*

ْ ا ُمِهْيَلَع ُل�َزَنَتت اوُماََقتْسا �ُمثُ ��ا َان�بَر اوُلاَق َنيِذ�لا �ِنإ َنوُدَعُوت ُْمْتنُك يِت�لا ِة�نَجْلاِب اوُرِشَْبأَو اُوَنزْحَت َ�َو اُوفاَخَت �َ�أ ُةَكِئَ�َ

 ،ديشابم §گمغ و ديسرتم هك دنيآىم دورف ناگتشرف ،دنديزرو ىرادياپ و تسا �ا ام راگدرورپ :دنتفگ هك نانآ رب
.تسا تراشب هدش هداد هدعو امش هب هك ىتشهب هب ار امش

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
)۳۶(دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

۵۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(دَم�صلا mیَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم

دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

هدنز هک زاین یب دنوادخ ات وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرُم
.دروآ نوریب وت هدرُم زا ار یا هدنز ،دروآ یم نوریب ار
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هدنز هک زاین یب دنوادخ ات وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرُم
.دروآ نوریب وت هدرُم زا ار یا هدنز ،دروآ یم نوریب ار

۱۴۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۹(ناِفیاخ )۳۸(ِلُزن تسه اُوفاخَت�

نآ ،فیاخ یارب زا روخ رد تسه

.دنسرت یم ادخ زا طقف هک تسا یناسک یزور و قزر ،» دیسرتم «
.دسرت یم ادخ زا طقف هک تسا یسک راوازس ،شاداپ نیا

دننک نمیا ارَو رم ،دسرت هک ره
دننک نکاس ار هدنسرت لد ،رم

۱۴۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیزگ یوقت وا قح زا دیسرت هک ره
دید هک ره و سنِا و نِج ،یو زا دسرت

.دسرتب یو زا دنیب ار وا هک ره و نایرپ و نایمدآ ،دنک هشیپ اوقت و دسرتب ادخ زا سک ره

ثیدح

.دناسرتب زیچ ره زا ار وا دنوادخ ،دسرت ادخ ریغ زا هک ره و .دسرتب زیچ همه وا زا ،دسرت ادخ زا هک ره

۳۱۰۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسانف یاریذپ ،یشیدنا هچره
تسادخ نآ ،دیان هشیدنا رد هکنآ

تسیچ ز یخاتسگ هناخ نیا ِرد رب
؟تسیک هناخ ردناک دننادیمه رگ

دننکیم دجسمِ میظعت ،ناهلبا
دننکیم ّدِج ،لد ِلها یبارخ رد

نارخ یا تقیقح نیا ،تسا زاجم نآ
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نارخ یا تقیقح نیا ،تسا زاجم نآ
نارورَس ِنورد زج دجسم تسین

تسایلوا ِنوردنا ناک یدجسم
تسادخ اجنآ ،تسا هلمج ِهاگهدجس

درد هب دمآن ادخ ِدرم ِلد ات
درکن اوسر ادخ ار )۴۰(ینرَق چیه

دنتشادیم ایبناِ گنج ِدصق
دنتشادنپ یمدآ دندید مسج

ناینیشیپ نآ ِق�خا تسه وت رد
؟نامه یشاب وت هک یسرتیمن نوچ

تسه وت رد نوچ همه اه یناشن نآ
؟تسرب یهاوخ اجک ،یناشیز وت نوچ

 ۲۲۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اهزیچ مدید سفن ِرکم ز نم
)۴۱(اهزییمت دوخ ِرحِس زا دََرب وک

تسد هب هزات ار وت دهْدب اه هدعو
تسکش ار اهنآ ،راب نارازه وک

دهد تلهم دوخ لاس دص رگ ،رمع
دهن ون هناهب یزور ره توا

ار درس یاه هدعو دیوگ مرگ
ار درم ددنبب ،یدرم یوداج

۱۹۴۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوگ ز نک نوریب ساوسو هبنپ
 شورخ ،نودرگ زا دیآ تَشوگ هب ات
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 شورخ ،نودرگ زا دیآ تَشوگ هب ات

بیع یوم زا ار مشچ ود نک کاپ
بیغ )۴۲(ِناتسِورَس و غاب ینیبب ات

)۴۳(ماکُز ینیب زا و زغم زا نک عفد

ماشَم رد دیآ رد )۴۴(�ا ُحیر هک ات

رثا ارفَص و بت زا راذگم چیه
َرکِشِ معط ،ناهج زا یبایب ات

یوپم )۴۵(نّینِع و نک یدرم یوراد
یور بوخ نوگ دص دنیآ نورب ات

نَکِب ناج یاپ ز ار نت هدُنک
نمجنا ِدِرگ هب ن�وج دنک ات

نک رود ندرگ و تسد زا لخُب mلُغ
نُهَکِ خرچ رد بای رد ون ِتخب

َرپ فطل ٔهبعک هب یناتیمن رو
رگهراچ رب یگراچیب نک هضرع

تسا یاهیامرس یوق ،هیرگ و یراز
تسا یاهیاد رتیوق ،یُّلک ِتمحر

دَُوب وجهناهب ،ردام و هیاد
دوش نایرگ وا ِلفط نآ یک هک ات

دیرفآ ار امش ِتاجاح ِلفط
دیدپ شریش دوش و دیلانب ات

شابم یراز یب ،*�۵ا اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

ربا ِناشفاریش و دابِ یوُه یوُه
ربص وت تعاس کی ،دَناامِ مغ رد
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ربص وت تعاس کی ،دَناامِ مغ رد

؟یاهدینشن ۶*ُمکُْقزِر ِءام�سلا یِف
؟)۴۶(یاهدیسَْفچ رب هچ یتسپ نیردنا

؟یا هدیبسچ تسپ یایند نیا هب ارچ سپ ؟تسا نامسآ رد امش ِیزور :دیامرف یم یلاعت قح هک یا هدینشن رگم

لوغ زاوآ ناد تیدیمون و سرت
)۴۷(لوفُس ِرعَق ات وت شوگ دشکیم

دیشک �اب ار وت هک ییادن ره
دیسر �اب زا هک نادیم ادن نآ

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مدرم وا هک ناد یگرگ گناب

۱۱۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق ۵*

َمْح�رلا اوُعْدا َِوأَ ��ا اوُعْدا ِلُق ²ْا ُهََلف اوُعَْدت اَم اًَّيأۖ  َنٰ َْ§بِ َغْتباَو اَهِب ْتِفاَخُت َ�َو َكِتَ�َصِب ْرَهْجَت َ�َوۚ ٰ َىنْسُحْلا ُءاَمْسَ  َكِٰلَذ َ
ً�يِبَس

 هک[ اه مان نیرتوکین ]دیا هدناوخ ار وا یاتکی تاذ[ دیناوخب ار مادک ره ،دیناوخب ار نامحر ای دیناوخب ار ادخ :وگب
 نایم و ناوخم هتسهآ یادص اب زین و دنلب یادص اب ار دوخ زامن و .تسوا هژیو طقف ]تساهنآ زا مه مان ود نیا

.یوجب هنایم یهار ]ادص[ ود نیا

٢٢ هیآ ،)۵۱(تايراذ هروس ،میرک نآرق ۶*

َنوُدَعُوت اَمَو ْمُكُْقزِر ِءاَم�سلا يِفَو

.دیا هدش هداد هدعو نادب امش هچنآ و امش یزور تسا نامسآ رد و

 ۱۹۸۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَد رَس ردنا هک شناد اسب یا
دور رس دوخ نآ دب ،رَورَس دوش ات

شاب یاپ وت ،دور هک یهاوخن رس
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شاب یاپ وت ،دور هک یهاوخن رس
شاب یار بحاص ِبطق ِهانپ رد

نیبم وا ِقوف ِشیوخ ،یهاش هچ رگ
نیچَم وا ِتابن زج ،یدهش هچ رگ

ناج تسوا ِرکف ،و تسا شقن وت ِرکف
ناک تسوا ِدقن ،و تسا بلق وت ِدقن

واِ یوا رد وجب ار دوخ ،ییوت وا
وا ِیوس وش )۴۸(هتخاف ،وگ وک و وک

سنج یانَبا ِتمدخ یهاوخن رو
سرخ وچمه ییاهدژا ناهد رد

ار وت رم دناهر یداتسا کوب
ار وت رم دناشک نوریب رطخ زو

نیه تسین تروز وچ ،نکیم ییراز
نیبهار زا شَکَم رس ،یروک هکنوچ

؟درد ز یلانیمن یسرخ زا مک وت
درک دایرف نوچ درد زا تسَر سرخ

نک موم ام ِلد نیگنس ادخ یا
نک موحرم و شوخ ار ام هلان

یدوبان ،یتسین :انف )۱(
ندینادرگرب یور ،ندرک تشپ :qفات ور )۲(
تسیز ،یگدنیاپ :اقب )۳(
 qسویپ ،qخیمآرد :qفابرد )۴(
نداد ماجنا راوشد و تخس راک ،ندناکشخ ار ایرد ینعم هب اجنیا رد ،ندرک دنلب درگ :ندروآرب درَگ )۵(
هار نابهگن ،هار هدنراد هگن :نابهار )۶(
ندب ،نت ،بلاق :دبلاک )۷(
یراز و دایرف ینعم هب ناغف عمج :ناغَفا )۸(
.ینهذ نم qشاد هگن کچوک هب هراشا ،دراگنا مک ار دوخ هک یسک :نَز مَک )۹(
هب قّلعتم ،ِلام :نآ )۱۰(
دینک جورع ینعم هب رما لعف :اوُجmرَع )۱۱(
هدننک بذج رایسب ،هدنشَک رایسب :بوذَج )۱۲(
یرامیب :تّلع )۱۳(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۱۴(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۱۵(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۱۶(
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یرامیب ندرک دوع :سکُن )۱۵(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۱۶(
کاخ ریز رد هدش ناهنپ ،نوفدم :نیفَد )۱۷(
لِگ :نیط )۱۸(
اسراپ ،اسرت :نابهُر )۱۹(
یئادوس ،هناوید :زغم کشُخ )۲۰(
ندیبسَچ :ندیسَفچ )۲۱(
ییابیکش ،یرابدرب :ملِح )۲۲(
رت لیلج ،ماقم �او ،گرزب :ّلََجا )۲۳(
یتسم :رکُس )۲۴(
.تسا شحف یعون َرَغردام ،هبحق ،هشحاف ینعم هب رَغ :َرَغردام )۲۵(
بیرف ،قافن ،ییامن رهاظ ،ایر ،ییورود :سولاس )۲۶(
یناسآ :رسُی )۲۷(
یتخس :رسُع )۲۸(
 دیما ان :سِیآ )۲۹(
گرم :تامَم )۳۰(
شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر )۳۱(
یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۳۲(
هدیزگرب و هزیکاپ ،صلاخ :تَوفَص )۳۳(
دینک محر ینعم هب رما لعف :وُمَحْرِا )۳۴(
دیسرتن :اُوفاخَت � )۳۵(
qفر تسار هار هب :دَشَر )۳۶(
هدنز هدنروآ نوریب :ّیَحْلا ُجِرْخُم )۳۷(
دننک مهارف نامهم یارب هک یماعط :لُزن )۳۸(
ناسرت :فِیاخ )۳۹(
.دننک یم یگدنز مه هب کیدزن ِدحاو نامز رد هک دنیوگ ار یمدرم :نرَق )۴۰(
رگیدکی زا اهزیچ qخانش ،صیخشت :زییمت )۴۱(
ناتسوب ،دشاب رایسب ورس تخرد هک ییاج :ناتسِورَس )۴۲(
 زا عنام هک یناسفن یاوه و شهاوخ اجنیا رد ،تسا هارمه ینیب یگتفرگ و شزیربآ ،هسطع اب و دوشیم داجیا تیساسح ای یگدروخامرس رثا رب هک ینیب طاخم باهتلا :ماکُز )۴۳(
.دوش یم تقیقح کاردا
یهلا شخبناج میسن :�ا ُحیر )۴۴(
.تسا ناوتان یسنج شزیمآ رد هک یدرم :نّینِع )۴۵(
یاهدیبسچ :یاهدیسَْفچ )۴۶(
یتسپ :لوفُس )۴۷(
دنک یم …وک ،وک ندناوخ زاوآ عقوم هک ،یرمق :هتخاف )۴۸(


