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۹۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دراد وه و یاه خرس ِلگ غاب ِنایم
دراد وب هچ ،ارم ِناهد دینک وب هک

لگ نوچ ین کیل دنتسَم همه دوخ غاب هب
دراد )۲(وبَس وا و دروخ )۱(حَدَق هب یکی ره هک

برط ِزور زور و تسطاشن ِلاس لاس وچ
دراد وخ شیع هک ار یسک و ارم ُکنُخ

لگ ِسلجم هب ام وچ دشابن )۳(میقُم ارچ
؟دراد ور هام Zیقابِ یقاس هک یسک

دنشونیم یادخ ِبارش هلمج غاب هب
دراد ولگ واک تسین یسک هنایم نآ رد

aسبآ و )۴(رکِب ،شْناتخرد دنبیاجع
دراد )۵(وش هن و هقوشعم هن هک یمیرم وچ

تسارآ زاب و تخوسب ار نمچ راب رازه
؟دراد وج و تسج هچ ،ام اب دراد قشع هچ

تسهدنز ودب نمچ ِدوجو و ام ِدوجو
دراد واک فیرظ و فیطل ِدوجو یهز

؟)۷(شُُرتْ یور ربا و )۶(رادحَلِس راخ تسارچ
دراد )۹(ودَع دص خرس ِلگ هکنآ )۸(ِکشَر ز

رای ایوگ و شومخ وزارت و تسهنیآ وچ
دراد وگ و تفگ ِیوخ وا هک هدیمر نم ز

۹۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۹۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناج نآِ یادف سّدقم ِناج رازه
دراد *اوبَرَْشا ِرما ام ِسلجم هب وا هک

؟یدنخیم هک رب هک ار لگ مدرک لاؤس
دراد وش ود واک تشز نآ رب داد باوج

ار وت راهبون درک نازخ راب رازه
؟دراد وج و تسُج هچ ،ام اب دراد قشع هچ

؟یروخ )۱۰(هداب هک لگ دروآ نم هب ییهلایپ
دراد ولگ مه هدنب ؟مروخن ارچ ،مروخ

؟ار ییادخ ۀداب ولگ تسیتجاح هچ
دراد وزا یم و لُقن همه هّرذ هّرذ هک

تسشُُرت ور و زیت و تسمدب هچ راخ هک ،بجع
دراد ودَع دص هل� و لگ هکنآِ کشَر ز

فازگ ِبارش زا هک رگنب یسوم ِرُوط هب
دراد )۱۱(وسراهچ مکشا و درادن ناهد

راهب ِلصف هب رگن ناتخرد ِنایتسم هب
دراد )۱۲(وُلُغ یم ِبرُش رد هک هدرک هفوکش

۴۳ هیآ ،)۷۷(ت=سرم هروس ،میرک نآرق *

 َنوُلَمْعَت ُْمْتنُك اَمِب ًائيِنَه اُوبَرْشاَو اوُلُك

.دیدروآیم یاج هب ایند رد هک یکین لامعا شاداپ هب داب اراوگ ار امش هک دیماشایب و دیروخب

۹۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یروخ هداب هک لگ دروآ نم هب ییهلایپ
دراد ولگ مه هدنب ؟مروخن ارچ ،مروخ
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دراد ولگ مه هدنب ؟مروخن ارچ ،مروخ

ناهد و ولگیب شونیم ؟تجاح هچ ولگ
دراد **وُمُه اقَسِ معط هک بیغ )۱۳(ِقیحَر

قشع ز هّرذ هّرذ هک )۱۴(تل�ج ِباتفآ هب
دراد ودک و رغاس )۱۵(ابق ِریز هب ناهن

؟یدنخیم هک رب هک ار لگ مدرک لاؤس
دراد وش ود وک تشز نادب داد باوج

دیابیم هجاوخ ود ار وا هک روکِ م�غ
دراد وک ِنایم وا ماقم هشیمه گس وچ

؟تسیچ وتِ ح�س نیاک راخ زا مدرک لاؤس
دراد ودَع دص رازلگ هک داد باوج

تسارآ زاب و تخوسب ار نمچ راب رازه
؟دراد وج و تسج هچ ،ام اب دراد قشع هچ

؟تسیچ زا نیاک سرُپ زیربت )۱۶(ِرَخفَم ِسمش ز
دراد وا هک )۱۷(روخم مَد ،دهد عفد هچ رگو

۲۱ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق **

 اًروَُهط اًباَرَش ْمُه�بَر ْمُهاَقَسَو ٍة�ضِف ْنِم َرِواََسأ او�لُحَوۖ  ٌقَْرَبتِْسإَو ٌرْضُخ ٍسُْدنُس ُباَيِث ْمُهَِيلاَع

 زا ناشراگدرورپ و .دناهدش تنيز ميس زا ىياهدنبتسد هب و .قربتسا و زبس سدنُس زا تسا ىياههماج ناشنت رب
.دزاس ناشباريس هزيكاپ ىبارش

۳۴۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدِف شدرک ناج ،دید فسوی هک ره
یدُه زا تشگرب ،دید شگرگ هک ره

۳۴۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۴۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یگنر شوخ ار هنییآ )۱۸(کُرت ِشیپ
تسا یگنز مه هنیآ ،)۱۹(یگنز ِشیپ

رارف ردنا گرم ز یسرت یم هکنآ
راد شوه ،ناج یا یناسرت دوخ ز نآ

گرم ِراسخر هن تسوت ِتشز یور
گرب ،گرم و تخرد نوچمه وت ِناج

تسا دب را تسا یوکن را ،تس هتسُر وت زا
تسا دوخ زا تریمض ره ،شوخ و شوخان

یا هتشِک دوخ ،یی هتسخ یراخ هب رگ
یی هتشِر دوخ یرَد )۲۰(زَق و ریرح رو

۲۱۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت َدناوخ یمه یلوغ فرط ره
ایب نیه ؟یهاوخ هار ردارب یاک

قیفر مشاب تهرمه ،میامن هر
قیقد ِهار نیا رد )۲۱(مزوُو�َق نم

وا َدناد هر ین ،و تسزوُو�َق ین
وخ گرگ نآ یوس ور مک افسوی

ار وت دبیرفن هک دشاب نآ ،)۲۲(مزَح
ارَس نیا یاه ماد و شون و برچ

وا ،شون ین و دراد شبرچ هن هک
وا ،شوگ رد دمد یم ،َدناوخ رحِس

ینشور یا ام ِنامهم ایب هک
ینم ِنآ وت ،و تسوت ِنآ ،هناخ
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ینم ِنآ وت ،و تسوت ِنآ ،هناخ

)۲۳(ما همخُت :یئوگ هک دشاب نآ مزَح

)۲۵(ما همخَد نیا هتسخ ،)۲۴(ممیقَس ای

۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش یلاخ نت ِرکف زا ناج ِقلح
دوش )۲۶(یل�جِا شیزور ناهگنآ

نادب ،دمآ جازِم ِلیدبت ،طرش
ناَدبِ گرم دَُوب َدبِ جازِم زک

دش راوخ لِگ یمدآِ جازِم نوچ
دش راوخ و میقَس و گنر دب و درز

تفای لیدبت وا ِتشزِ جازِم نوچ
تفات عمش نوچ ،شخر زا یتشز تفر

۱۳۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دومن یرصم ِفسوی ار یرخ نوچ
؟دوهُج نآ دیامن نوچ ار یفسوی

درک دهش شنوسف ار )۲۷(نیگرِس وت رب
؟دربن ِتقو دنک نوچ دوخ ار دهش

۱۳۷۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(دَْرب ،وت ینادیمن ار شتآ ِلعف

دَرگَم شناد نینچ اب شتآ ِدِرگ

ار وت دوبن را شتآ و گیدِ ملع
)۲۹(اَبا هن ،َدنام گید هن رَرَش زا

زین گنهرف و دیاب رضاح ،بآ
)۳۰(زیَزا رد ملاس گید نآ دزپ ات



Page 6 of 13

748_Qazal & Mathnavi 1/29/19 1:14 PM

)۳۰(زیَزا رد ملاس گید نآ دزپ ات

۱۳۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوَخ ِصرح زا دروخن هزادنا همقل
َدبِ گرم همقل تفرگب ولگ رد

صیرح ِدرم یا روخ هزادنا همقل
)۳۱(صیبَخ و اولح همقل دشاب هچرگ

نابز ار )۳۲(نازیم داد یلاعت قح
***ناوخب نامحرٔ هروس نآرق ز نیه

لِهَم ار نازیم شیوخ ِصرح ز نیه
)۳۳(لِضُمِ مصَخ ار وت دمآ صرح و زآ

لُک ز وا دیآ رب ،لُک دیوج ،صرح
)۳۴(لُجُفْلا ِنْبا ّلُجُف یا تسَْرپَم صرح

هآ :تفگیم و دشیم کزینک نآ
هار هب ار )۳۵(اتُسا وت نوتاخ یا یدرک

aخاس یهاوخ داتسایب ِراک
aخاب یهاوخب ناج هن�هاج

مامتان یملع هدیدزد نم ز یا
؟ماد ِلاح یسرپب هک دمآ تگنن

۹ و ۸ و ۷ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق ***

)٧( َنَازيِْ¦اَ عَضَوَو اَهَعَفَر َءاَم�سلاَو

.داهن وزارت ]یدام و یونعم رما ره شجنس یارب[ و تشارفارب ار نامسآ و

)٨( ِنَازيِْ¦ا يِف اْوَغْطَت �َ�أ

].دیرذگم فاصنا و تلادع زرم زا و[ دیرادم اور نایغط وزارت ]اب ندیجنس[ رد ات
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].دیرذگم فاصنا و تلادع زرم زا و[ دیرادم اور نایغط وزارت ]اب ندیجنس[ رد ات

)٩( َنَازيِْ¦ا اوُرِسْخُت َ�َو ِطْسِقْلاِب َنْزَوْلا اوُميَِقأَو

.دیهاکم وزارت زا و دیراد اپرب تلادع هب ار وزارت و

۱۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهج رد مدیدن یرازاب چیه وزارت یب
؟ارچ نازیم شَدَْوَبن ملاع ،دننوزوم هلمج

دنشکیم نیگرَس ِراب دوخ )۳۶(ناگدنبرَخ نیا مریگ
؟ارچ نادیم زا دننامیم زاب ناراوس نیا

۵۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

سک ره َدَنز هر وز ار وت سپ ،یرادن رگ وزارت
دراد رز هک یرادنپ وت ،دیارایب )۳۷(یبلَق یکی

۶۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسکش ار وزارت نم یتسم ز
دَجنَسَن ار رهوگ ِناک وزارت

۷۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وزارت وچ نک وخ هله ،بلیب aِفگ نخس وت
دیآ رذگ ایند ز وچ نادند و بل َدنامن هک

۱۲۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنک رخَف دَرِخ یوزارت هب واک یسک ره
شدشک نازیم هب خرچ دَُوب هام نوچ هچ رگ

۱۹۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۹۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هنم هنییآ رب بیع ،وشب کاپ ار یور
نکم یوزارت ِبیع ،نک )۳۸(هرَس ار دوخ ِدَقن

۲۶۲۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تمایق یوزارت تخیوآ هک زیخرب
ینارگ وت ای یکبس هک نیبب ،)۳۹(جنَسَرب

۳۵۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یرتهم رد �د ینامیلس نوچ
یرتشگنا نز ،وید و یرپ رب

)۴۰(ویِر ز یشاب یرب تکلُم نیرد رگ

وید هس دناتسن وت ِتسد زا )۴۱(َمتاخ

وتِ مسا دریگب مَلاع نآ زا دعب
وتِ مسج نوچ ،وتِ موکحم ،ناهج ود

دُربِب ار َمتاخ ،وید تتسد ز رو
درُمِب تتخب ،دش توف یهاشداپ

دابِع ای دش اتَرْسَح ای نآ زا دعب
)۴۳(****دان�تلا ُمَوی ات ،)۴۲(مُوتحَم امش رب

 اترسحاو دیاب تمایق زور ات هاگنآ ،تفر نایم زا امش یونعم یهاشداپ و تموکح هکنآ زا سپ ،'یوه ناگدنب یا
.دییوگب

ىركنُم ار aشيوخ ِوير وت رو
؟یَرب ناج یک ،هنیآ و وزارت زا

۵۶ هیآ ،)۳۹(رمز هروس ،میرک نآرق ****

َنيِرِخا�سلا َنَِ¦ ُْتنُك ِْنإَوِ �³ا ِْبنَج يِف ُْتط�َرف اَمٰ ىَلَع اَتَرْسَح اَي ٌسَْفن َلوَُقت َْنأ
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َنيِرِخا�سلا َنَِ¦ ُْتنُك ِْنإَوِ �³ا ِْبنَج يِف ُْتط�َرف اَمٰ ىَلَع اَتَرْسَح اَي ٌسَْفن َلوَُقت َْنأ

.مدوب ناگدننكهرخسم زا و ،مدرك ىهاتوك ادخ راك رد هك نم رب اترسح ىا :ديوگن ىسك ات

۳۲ هیآ ،)۴۰(رفاغ هروس ،میرک نآرق ****

ِدَان�تلا َمَْوي ْمُكْيَلَع ُفاََخأ يZِنإِ مْوَق اَيَو

.مسرت یم دنهد ادن ار دوخ ِنایاتمه ،نایخزود و ار دوخ ِنانگمه ،نایتشهب هک یزور زا امش هرابرد نم ،نم موق یا

۳۹۸۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدوب )۴۴(وُخدََحا یوزارت وت
یاهدوب وزارت ره ٔهنابز لَب

.ییوت اهوزارت همه نیهاش هنابز و یراد یهلا یوخ ،یتسرد و تلادع رد هک یتسه ییوزارت وت

یاهدوب مشیوخ و لصا و )۴۵(راَبت وت
یاهدوب مشیکِ عمشِ غورف وت

.یا هدوب نم شیک و بهذم عمش وترپ و غورف وت و ،یا هدوب لصا و نامدود وت

)۴۶(وُجمشچِ غارچ نآِ م�غ نم

وزا )۴۷(تفرذپ ینشور تغارچ هک

.تفریذپ ییانشور وا زا تلد غارچ وت هک ،تسا مشچ بلط رد هک متسه یغارچ نآ هدنب و م�غ نم

۵۷۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

عامَس و قوذ نآِ عَمط و )۴۸(تولِ عَمط
عّ�طا ز ار وا ِلقع دمآ عنام

یتساخ رب هنیآ رد عََمط رگ
یتسام نوچ هنیآ نآ ،قافن رد

لام هب یدوب عََمط ار وزارت رگ
؟لاح ِفصو وزارت یتفگ یک تسار
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؟لاح ِفصو وزارت یتفگ یک تسار

افص زا موق اب :تفگ یّیبن ره
امش زا ماغیپ ِدزم مهاوخن نم

۲۹ هیآ ،)۱۱(دوه هروس ،میرک نآرق

…³�ِا ىَلَع �ِ�إ َيِرَْجأ ِْنإۖ  ً�اَم ِهْيَلَع ْمُكَُلأَْسأ َ�ِ مْوَق اَي َو

...تسا هدرک دّهعت ادخ ارم دزم هک مهاوخن یلام امش زا مدرم یا و :تفگ حون

۱۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناتسار زا ار تازجا نُک تسار
ناتسآ نآ ز ،ورتسار یا شَکَم رس

درک تسار وزارت ار وزارت مه
درک تساک وزارت ار وزارت مه

دش )۴۹(گنَسمَه ناتساران اب هک ره
دش )۵۰(گنَد شلقع و داتفا یمک رد

۳۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ربهر و اوشیپ هک ار خیش
تسا رخ وا ،درک ناحتما یدیرم رگ

نید ِهار رد ینک رگ شناحتما
نیقییب یا )۵۱(نََحتْمُم یدرگ وت مه

شاف و نایرع دوش تلهج و تأرج
؟)۵۲(شاتِتفِا نآ ز دوش یک هنهرب وا

ار هوک دَجنَس ،هّرذ دیایب رگ
)۵۳(یَتف یا شوزارت ،هُک نآ ز دَرَد رب

َدَنتیم وزارت دوخ ِسایق زک
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َدَنتیم وزارت دوخ ِسایق زک
دنُکیم وزارت رد ار قح ِدرم

دَرِخ ِنازیم هب وا دجنگن نوچ
دَرَد رب ار دَرِخ یوزارت سپ

وا رد ناد فّرصت نوچمه ناحتما
وجم یهاش نانچ رب فّرصت وت

۱۸۹۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ژک تفر نامیلس تخت رب داب
)۵۴(ژَغَم ژک اداب :تفگ نامیلس سپ

ورم ژک ناملیس یا :تفگ مه داب
وشم نیمشخ مژک زا ،ژک یور رو

قح داهنب نیا ِرهَب وزارت نیا
)۵۵(َقبَس رد ار ام فاصنا دور ات

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

۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار هنوردَنا نامیلس سپ
درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد

دش تسار مَد نامه شجات نآ زا دعب
دش تساوخیم ار جات هکنانچنآ

۱۸۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۶(اغَد و دوب ژک وت یوزارت نوچ

؟ازَج یوزارت ییوج نوچ تسار

۳۱۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نوزفا وت ِدهج رگ ییهّرذ
دوب نوزوم ادخ یوزارت رد

گرزب ۀساک ،هلایپ ،دنماشایب یزیچ نآ رد هک یفرظ :حَدَق )۱(
.دنزیرب بارش ای بآ نآ رد هک رادهتسد ۀزوک ،یلافس ۀزوک :وبس )۲(
اجرباپ ،تباث ،هدنراداپرب :میقُم )۳(
دیدج ،هزات ،هرکاب :رکِب )۴(
رهوش :وش )۵(
نابهگن ،هناخ هحلسا رظان ،دنک لمح ار ناطلس ای ریما ح�س هکنآ ،رادح�س فّفخم :رادحَلِس )۶(
وخ دب ،مخا دب :شُُرتْ یور )۷(
دسح ،تریغ :کشَر )۸(
نمشد :ودَع )۹(
یم ،بارش :هداب )۱۰(
تمس راهچ ،فرط راهچ :وسراهچ )۱۱(
هغلابم ،یور هدایز :وُلُغ )۱۲(
بان هداب ،شغ یب بارش :قیحَر )۱۳(
هوکش ،تّزع ،یراوگرزب :تل�ج )۱۴(
.دوشیم هتسب همکد اب نآ ولج فرط ود هک هنادرم دنلب زابولج سابل یعون :ابق )۱۵(
.دننک رخف نآ هب هچنآ ،راختفا لحم ،ندیزان و ندرک رخف یاج :رَخفَم )۱۶(
ندروخ بیرف :ندروخ مَد )۱۷(
یور ابیز :کُرت )۱۸(
تسوپهایس :یگنز )۱۹(
ناینرپ ،مشیربا :زَق )۲۰(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زوُو�َق )۲۱(
یهاگآ و یرایشوه ،یشیدنارود :مزَح )۲۲(
مضهءوس ،اذغ ندشن مضه و هدعم ندش رپ ،ماعط ندیراوگان ینعم هب همَخُت :همخُت )۲۳(
رامیب :میقَس )۲۴(
.دنراذگ یم نآ رد ار ناگدرم هک یبادرس ،توبات ،روگ :همخَد )۲۵(
یهلا تکرب ،یبیغ یزور :یل�جِا یزور )۲۶(
رتسا و غ�ا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف ،عوفدم :نیگرِس )۲۷(
شاب رود :دَرب )۲۸(
شآ :اَبا )۲۹(
گید ندمآ شوج هب :زیَزا )۳۰(
.دنیوگ زین هشورفآ ای هشورَفا نادب هک دنزپ نغور و امرخ اب هک ییاولح :صیبَخ )۳۱(
وزارت :نازیم )۳۲(
هدننکهارمگ :لِضُم )۳۳(
ریقح و تسپ مدآ زا هیانک ،هداز هچبُُرت هچبُُرت :لُجُفْلا ِنْبا ّلُجُف )۳۴(
داتسا :اتُسا )۳۵(
رخ نابهگن ،دادیم هیارک رخ هک یسک :هدنبرَخ )۳۶(
یبّلقت هکس :بلَق )۳۷(
هدیزگرب ،هزیکاپ ،صلاخ ،شغیب :هرَس )۳۸(
ریگب هزادنا ،جنسب :جنَسَرب )۳۹(
بیرف ،هلیح ،رکم :ویِر )۴۰(
رتشگنا نیگن ،رتشگنا :َمتاخ )۴۱(
راوتسا و تباث ،یمتح :مُوتحَم )۴۲(
زیخاتسر زور یماسا زا :دان�تلا ُمَوی )۴۳(
یهلا یوخ یاراد :وُخدََحا )۴۴(
بسن و لصا و نامدود :راَبت )۴۵(
نیب نشور صخش هدنیوج ،انیب مشچ هدنیوج :وُجمشچ )۴۶(
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بسن و لصا و نامدود :راَبت )۴۵(
نیب نشور صخش هدنیوج ،انیب مشچ هدنیوج :وُجمشچ )۴۶(
تفریذپ :تفرذپ )۴۷(
ماعط ،اذغ :تول )۴۸(
تبحاصم ،ییاتمه ،نزو مه :گنَسمَه )۴۹(
شوهیب ،قمحا :گنَد )۵۰(
هدش هدومزآ ،هدش ناحتما :نََحتْمُم )۵۱(
ندرك وجتسج ،ندرك شيتفت :شاتِتفِا )۵۲(
میرک ،یخس و درمناوج :یَتف )۵۳(
.لافطا و ناگدنزخ تکرح دننام مکش رب ندیزخ ینعم هب ندیژغ زا رما لعف :ژَغَم )۵۴(
قابَسا :عمج ،هقباسم هزیاج :َقبَس )۵۵(
بیرف ،رکم :اغَد )۵۶(


