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۲۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲(3َص هِد رَد و )۱(نُک یحوبَص زیخ
اعد ِتقو و دمآ حبص هک زیخ

زیر هساک رد و نُک یم زا رُپ هزوک
اشُگرب )۴(مُخ و )۳(َکبنُخ نزم زیخ

تسخن هِد ارم و نادرگب رود
اَزف ناج یا ،نک هزات ارم ِناج

)۵(گنچ ِگناب یفرط ره زا هک زیخ
ادص و ادن تخادنا کَلف رد

)۷(نَزَم نَت و ونِش )۶(َ\َنت َ\َنت
)۸(اِقل شوخ ِرمق یا شوخ وت ِتقو

نُک دنباپ و یم نکَفا مَرَس رد
اج هب اج زا هدهیب مَورن ات

)۹(راثنرُد ِتفصایرد ِفک ناز
ارم یتشَک وچ زادَنا رَد بآ

َتَفک زا و مُدب یبوچ هراپ
*اهدژا ناج ِیسوم یا ماهتشگ

حیسم یا تَمَد هب متقو )۱۰(َِرزاع
انف ِروگ )۱۲(َِکت زا مدش )۱۱(رشَح

لوسر ِرما هب هک متخرد وچ ای
)۱۳(3َف ردنا مدمآ ناشک خیب

سپس نیز وگب وت مه ،هدب وت مه
اقب ِجنگ وت tفک و نهد یا

نید ِسمش ییوت زیربت ِورسخ
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نید ِسمش ییوت زیربت ِورسخ
)۱۴(3ُع ِناهج ِناهاش ِرَورَس

۲۵۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۵(ناشیدنا شیع یا 3َص ،ناشیوخیب و ناتسم 3َص

یناشیا ِنیع دوخ وت هک ینادیم هکنآ یا 3َص

۶۶۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(دَُوب نابنُج مگر ات ،مزیرگیم

؟دَُوب ناسآ \شیوخ زا رارف یک

رارف ار وا دَُوب یریغ زا هکنآ
رارق وا دریگ ،دیربب وزا نوچ

زیرگ ردنا ،منم مه ممصخ هک نم
)۱۷(زیخ زیخ دمآ نم ِراک دبا ات

َ\ُخ رد هن و نمیا تسدنه هب هن
\شیوخ ٔهیاس تسواِ مصخ هکنآ

۴۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسایلوا ِشقن |لtظلا |دَم َفَْیک
تسادخ ِدیشروخ ِرون ِلیلد وک

 نآ و .تسا دنوادخ لماک رهظم ادخّ یلو هک تسنیا ) » درتسگ ار شا هیاس هنوگچ « ( |لtظلا |دَم َفَْیک هیآ زا روظنم
.تسا دنوادخ یوس هب مدرم یامنهار وا ینعی .تسا دنوادخ رون رب لیلد ادخ ّیلو نآ ینعی ،هیاس

۱۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش دودرم اعد ناک ،ار قح رکش
دش دوس نآ و ،متشادنپ نایز نم

ک3ه و تسا نایز ناک اهاعد سب
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ک3ه و تسا نایز ناک اهاعد سب
کاپ ِنادزی دونشنیم مََرک زو

۲۲۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رگید دوخ ،نادوخیب یاعد نآ
تسا رواد ِتفگ ،تسین وز اعد نآ

تسانف وا نوچ ،دنکیم قح اعد نآ
تسادخ زا تباجا نآ و اعد نآ

۲۳۱۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

باَجتسُم دش ماهنهک یاعد نآ
باوج )۱۸(َکن ،متشُک ،دوب نم یزور

۲۳۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دومن یباوخ مه ،وت ِفطل ارم رم
دوبن یزاب مَدَحیب یاعد نآ

ارم ِرارَسا ،قلخ دنادن یم
ارم ِراتفگ دننادیم )۱۹(ژاژ

؟بیغ ِزار دناد هک و تسا ناشقح
بیع )۲۱(ِرّاتَس و رِس )۲۰ِ(م3َّع ِریغ

۲۲۴۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تساعد ره نوچ هن خیش یاعد ناک
تسادخ ِتفگ وا ِتفگ و تسا یناف

دنک )۲۲(دَک و لاؤس دوخ زا ادخ نوچ
؟دنک در نوچ ار شیوخ یاعد سپ

۴۰۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رای ِلصو دش یو )۲۳(ِنادَنیاپ هک ره
؟رازراک و تسکش زا دسرت هچ وا

تام درک دهاوخ هک شتشگ نیقی نوچ
)۲۴(تاه|ُرت شتسه لیپ و پسا ِتوف

۴۰۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مدش نادنَیاپ :هک یتفگیمه ید
مد هب مَد ترصن و حتف ناتدَُوب هک

)۲۶(نیعَل یا یدوب )۲۵(شیَجْلا ُمیَعز ید

)۲۷(نیهَم و زیچان و درمان نامز نیو

میدمآ و وتِ مَد نآ میدروخب ات
میدش مزیه ام و یتفر )۲۸(نُوت هب وت

۱۰۷ هیآ ،)۷(فارَعا هروس ،میرک نآرق *

 ٌ�ِبُم ٌنَابْعُثَ يِه اَذِإَفُ هاَصَعٰ ىَقَْلأَف

.دش �تسار ىياهدژا ،تخادنا ار شياصع

۲۱۲۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نود ِناطیش نآ دزیگنا یاههبُش
نوگنرس ،ناروک هلمج نیا دنتف رد

دوب نیبوچ ،نایل�دتسا یاپ
دوب )۲۹(نیکَمت یب تخس ،نیبوچ یاپ

)۳۰(رَوهدید ِنامز ِبطق نآ ِریغ

رسهریخ ددرگ هوک ،شتابث زک

۱۵۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۵۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرپناج ِدوجو ِقشع زا �اَو
تسا رتقشاع مود ِلتق رب هتشُک

)۳۱(ما یَح ِراداضق نم :یضاق تفگ

؟ما یک ناتسروگ ِباحصاِ مکاح

تسپ تسا روگ رد هن رگ تروص هب نیا
تس هدمآ شنامدود رد اهروگ

وت ،روگ ردنا هدرُم یدیدب سب
وت روک یا ،نیب هدرُم رد ار روگ

داتفوا وت رب تشخ یروگ ز رگ
؟داد دنهاوخ یک روگ زا ن3قاع

درگم هدرم ٔهنیک و مشخ ِدِرگ
دربن هبامرگ ِشقن اب نکم نیه

دزن وت رب ییهدنز هک نک رکُش
دَر درک قح دنک در هدنز هکنآک

تسواِ مخز و قحِ مشخ ایَحاِ مشخ
**تسوپهزیکاپ نآ تسهدنز قح هب هک

دیمد شا هچاپ رد و ار وا تشُکب قح
دیشک یو زا تسوپ هناباّصق دوز

)۳۳(بآَم ات دمآ یقاب یو رد ،)۳۲(خَفن

باصق نآ ٔهخفن وچ دَوَبن قحِ خَفن

)۳۴(نَْیتَخْف|نلا َنَْیب تسرایسب ِقرف

)۳۶(نیَش هلمج رَس نآ و تسا )۳۵(نیَز همه نیا

۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق **
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۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق **

... ِدوُج�سلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس …

… تسا رادیدپ ناشراسخر رب )تدابع( هدجس )ینارون( رثا …

۱۱۴۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج ِلقع
ْ�ا ُْبیَر زا نِمیا ،یّلک ِلقع ۳۷)***(نونَ

رخب تریح رنه و شورفب لقع
رسپ یا اراخب ین ،یراوخ هب ور

؟میاهتشغآ نخس رد ار دوخ هچ ام
میاهتشگ تیاکح ام ،تیاکح زک

)۳۹(نینَح رد )۳۸(مدرگ هناسفا و مدع نم

****نیدجاس ردنا مبای بّلقت ات

 رامش رد ات .مبای یم هزاوآ و ترهش و موش یم قرغتسم و یناف ،قح رکذ و نویش و هلان رد دعب هب نیا زا نم
.میآ رد یقیقح ناگدننک تدابع

۳۰ هیآ ،)۵۲(روط هروس ،میرک نآرق ***

ْ�ا َْبيَر ِهِب ُص|بََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ ِنُونَ

.ميراگزور ثداوح رظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي

۲۱۹-۲۱۷ هیآ ، )۲۶( ءارعش هروس ،میرک نآرق ****

)٢١٧(ِ ميِح|رلا ِزيِزَعْلا ىَلَع ْل|كََوتَو

.نك لكوت هدنیاشخب زيزع دنوادخ رب و

)٢١٨( ُموَُقت َ�ِح َكاََري يِذ|لا
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)٢١٨( ُموَُقت َ�ِح َكاََري يِذ|لا

،یزیخ یمرب زامن هب هک هاگنآ تدنیبب هكنامه

)٢١٩( َنيِدِجا|سلا يِف ََكب�لََقتَو

.ناگدننک هدجس نایم رد ار تلیدبت و

۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک ماندب ار لقع یوزُج ِلقع
درک ماکیب ار درم ایندِ ماک

دیدب یداّیص ِنسُح ،یدیص ز نآ
دیشک یدیصِ مغ ،یداّیص ز نیو

تفایب )۴۰(یمودخَم ِزان ،تمدخ ز نآ
تفاتب )۴۱(ّزِع ِهار ز یمودخَم ز نیو

دش بآ ِریسا ینوعرف ز نآ
دش بارهس دص )۴۲(ِطبِس ،یریسا زو

تخس )۴۴(ِدنبنیزَرف و تسا )۴۳(سوکعم ِبعَل
تخب و تسا لابقا ِراک نک مک هلیح

ار رات نَت مک هلیح و لایخ رب
ار راّکم دهد مک هر ینغ هک

۴۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرپ تّمه ِسم نآِ م3غ نم
تسکش دَران ایمیک ِریغ هب وک

اعد رد روآرب هتسکشِا ِتسد
ادخ ِلضف دََرپ هتسکشِا یوس

گنت ِهاچ نیز تدیاب ییاهر رگ
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گنت ِهاچ نیز تدیاب ییاهر رگ
گنردیب )۴۵(رذآ رب ور ردارب یا

)۴۶(لِهِب دوخ ِرکم و نیب ار قح ِرکم

لجخ ناراّکم ِرکم شرکم ز یا

ّبَر ِرکم یانف دش ترکم هکنوچ
)۴۷(بَجَعلاُوب ینیَمک کی ییاشگرب

اقب دشاب نیمک نآ )۴۸(ٔهنیمک هک
)۴۹(اقِترِا و جورُع ردنا دبا ات

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

)۵۱(دَم|صلا tیَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم

دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

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

راهبِ جارخِا وت ینیب ،یوش ید
)۵۴(راهَن )۵۳ِ(ج3یا ینیب ،یدرگ )۵۲(لیَل

 و تخل و یناکتب »ییام« و »نم« و ّتینانا ِراب و گرب زا ار تدوجو تخرد وت رگا ینعی ،یوش ناتسمز وت رگا
 گرب زا ار تدوجو تخرد و درک دهاوخ راکشآ ار یونعم راهب وت نطاب زا قح ترضح هک دید یهاوخ ،یزاس نایرع
 یرگ هولج و قنور زا هاگ ره ینعی ،یوش بش رگا و .دزاس یم هدنکآ تفرعم و تقیقح یاه هویم و اه هفوکش و اه

 یزاس دوخ هشیپ ار یبلط ترهش زا زیرگ و یمانمگ و لومُخ بناج هاگ ره ای و ،ینک تعنامم دوخ هراّما سفن
.دزاس نابات تنطاب رد ار تفرعم زورف رپ زور قح ترضح هک دید یهاوخ

)۵۵(وفر دریذپن هک َرپ نآ نَکَم رب
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)۵۵(وفر دریذپن هک َرپ نآ نَکَم رب

وربوخ یا ازع زا شارخَم یور

تساحُض ِسمش نوچ هک ییور نانچنآ
تساطخ ندیشارخ ار خر نانچنآ

تس یرفاک خر نانچ رب نخانِ مخز
تسیرگ وا قارف رد هَمِ خر هک

ار شیوخ یور وت ینیبیمن ای
ار شیدنا جاجِل یوخ نک کرت

۵۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ییاشامت را قوشعم ِریغ
دَُوب ییادوس هزره ،دَوَبن قشع

تخورف رب نوچ وک تسهلعش نآ ،قشع
تخوس هلمج ،یقاب قوشعم زج هچره

دنارب قح ِریغ ِلتق رد �ِ غیت
؟دنام هچ � ِدعب هک سپ نآز رگن رد

تفر هلمج یقاب ،�ا |�ِا دنام
)۵۶(تَفز ِزوستکرش ِقشع یا شاب داش

*****نیلوا و نیرخآ دوب ومه دوخ
نیبم )۵۷(لَوَحأ هدید زا زج کرش

.دید ناوت یمن نانیب ود مشچ زا زجب ار کرش .تسا قح ترضح نامه رخآ و لوا

؟نآ ِسکع زج دَُوب ینسُح ،بجع یا
ناج ِریغ زا یشبنُج ار نت تسین

)۵۸(لَلَخ ناج رد دَُوب هک ار ینت نآ

لسع رد یریگب رگ ددرگن شوخ
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لسع رد یریگب رگ ددرگن شوخ

۳ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق *****

µْا َوُه ٌمِيلَع ٍْءيَش tلُكِب َوُهَوۖ  ُنِطَابْلاَو ُرِها|ظلاَو ُرِخْ¶اَو ُل|وَ

.تساناد ىزيچ ره هب وا و ،نطاب و رهاظ و رخآ و لّوا تسوا

۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش رت ین و تشگ ناهنپ هن ،دش ردنا )۵۹(ُمزلُق رهوج وچ
ّ�ِا مه و � مه وا رد دشرب یشتآ ُمزلُق ز

۶۲۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رایتخا دشاب طرش ار ناحتماک
 رادتقایب تدوبن یرایتخا

دناهتفخ ِناگس نوچمه اه لیم
دناهتفهنب رش و ریخ ناشیردنا

)۶۰(هدَر نیا دنتفخ ،تسین تردق هکنوچ

)۶۱(هدزنت و اههراپمزیه وچمه

نایم رد دیآ رد یرادرُم هک ات
ناگس رب دبوک صرح ِروصِ خفن

دش رادرُم یرخ هچوک نآ رد نوچ
دش رادیب نآدِب هتفخِ گس دص

بیغ )۶۲ِ(متَک ردنا هتفر یاه صرح
)۶۳(بیج ز دز رب رس ،دروآ \خات

هدش نادند یگس ره یوم هب وم
هدش نابنُج مُد هلیح یارب زو

بَضَغ نآ �اب ،هلیح شریزِ مین
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بَضَغ نآ �اب ،هلیح شریزِ مین
)۶۴(َبطَح وا دبای هک ،شتآ فیعض نوچ

ناکم� زا دسریم هلعش هلعش
نامسآ ات )۶۵(بَهَل ِدود دوریم

دناهتفخ نت نیا ردنا گس نینچ دص
دناهتفهنب ناش تسین یراکش نوچ

۶۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوبیم نکاس روجنر ِتوهش
دوریم تّحِص یوس وا ِرطاخ

هزبرخ و بیس و نان دنیبب نوچ
)۶۷(َهَزب ِفوخ و هزم دیآ )۶۶(فاصَم رد

تسوا ِدوس ندید ،)۶۸(رّابَص دَُوب رگ
تسوکن ار َشتسُسِ عبط )۶۹(ج�یَهَت نآ

هِب هدیدان سپ ،ربص دشابن رو
هرزیب ِدرم ز )۷۰('یلوا رود ،ریت

 
نادادماب رد بارش ندروخ :ندرک حوبَص )۱(
نداد زاوآ ،ندز ادص :3َص )۲(
کبنت ،زاس قباطم لوصا اب تسد یاه فک یگدز مهرب :َکبنُخ )۳(
.دننک نآ دننام و درآ و بارش و هکرس و باشود و بآ نآ رد هک گرزب و نیِلگ ای نیلافُس یفرظ :مُخ )۴(
.دوشیم هتخاون تسد ناتشگنا اب و دراد میس ۴۶ هک یمیدق یمیس یاهزاس زا :گنچ )۵(
زاوآ ،دورس ،همغن ،کبنت یادص :َ\َنت )۶(
تسا ندش تکاس زا هیانک ،ندوب شوماخ :ندز نَت )۷(
رادید شوخ ،تروص شوخ :اِقل شوخ )۸(
ناشفارُد ،رُد هدننک راثن :راثنرُد )۹(
درک شا هدنز یسیع هک میرم ردارب :رَزاع )۱۰(
ندرک هدنز ،\خیگنارب :رشَح )۱۱(
هطقن نیرت نییاپ ،هت :َکت )۱۲(
اهنابایب ،ة3ف عمج :3َف )۱۳(
یگرزب و یدنلب :3ُع )۱۴(
دشاب یشوخ هشیدنا و ترشع یپ رد هشیمه هکنآ :شیدنا شیع )۱۵(
مراد ندب رد ناج هک یتقو ات :دَُوب نابنُج مگر ات )۱۶(
\سجرب و \ساخرب :زیخ زیخ )۱۷(
کنیا :َکن )۱۸(
هدوهیب ،هوای :ژاژ )۱۹(



Page 12 of 12

752_Qazal & Mathnavi 2/27/19 1:40 PM

کنیا :َکن )۱۸(
هدوهیب ،هوای :ژاژ )۱۹(
دنمشناد ،اناد رایسب :م3َّع )۲۰(
هدنناشوپ رایسب :رّاتَس )۲۱(
بلط ینعم هب اجنیا رد ،ییادگ رد تجامس :َّدک )۲۲(
لیفک ،نماض :نادنَیاپ )۲۳(
تیمها یب و شزرا یب ینعم هب اجنیا رد .هه|ُرت عمج ،شزرا یب و هوای نانخس :تاه|ُرت )۲۴(
رکشل هدنامرف :شیَجْلا ُمیَعز )۲۵(
هدش تنعل ،نوعلم :نیعَل )۲۶(
ندوک ،راوخ و فیعض :نیهَم )۲۷(
مامح هناخشتآ :نُوت )۲۸(
\فریذپ ،هظحل نیا قاّفتا فارطا ییاشگاضف :نیکَمت )۲۹(
رارسا و قیاقح هب ریصب و هاگآ :رَوهدید )۳۰(
دنوادخ یاه مان زا ،هدنز :یَح )۳۱(
ندیمد :خَفن )۳۲(
تسا قح یوس هب همه تشگزاب هک تسا تمایق دارم ،تشگزاب لحم :بآَم )۳۳(
ندیمد ود نایم :نَْیتَخْف|نلا َنَْیب )۳۴(
تنیز :نیَز )۳۵(
بیع ،ییاوسر :نیَش )۳۶(
راوگان ثداوح :نونَ�ا ُْبیَر )۳۷(
ندرک ادیپ هزاوآ ،ندش روهشم :\شگ هناسفا )۳۸(
نویش و یراز و هلان :نینَح )۳۹(
دننکیم تمدخ وا هب هک یسک ،اقآ ،رورس :مودخَم )۴۰(
یدنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۴۱(
یدوهی ،یسوم یعقاو وریپ :طبِس )۴۲(
هنوراو یزاب :سوکعم ِبعَل )۴۳(
 نیزرف :هک تسنآ شفیرعت و دنراد ع3طا نآ زا شلها هک جنرطش رد تسا یدرگش ،دنبنیزَرف .دنیوگ یم مه ریزو نآ هب هزورما هک جنرطش رد تسا یا هرهم نیزرف :دنبنیزَرف )۴۴(
.تفرگ دهاوخ ار وا ماقتنا نیزرف ،دشُک هدایپ ،فیرح هرهم رگا هک ارچ ،دهدن ندمآ شیپ ار فیرح هرهم ،دشاب وا ِسپ هک یا هدایپ تیوقت هب )ریزو(
شتآ :رذآ )۴۵(
نک کرت ،نک اهر :لِهِب )۴۶(
بیرغ و بیجع زیچ ره :بَجَعلاُوب )۴۷(
نیرتمک :هنیمک )۴۸(
ندیسر رت�اب ۀیاپ هب ،یقرت :اقِترِا )۴۹(
\فر تسار هار هب :دَشَر )۵۰(
هدنز هدنروآ نوریب :ّیَحْلا ُجِرْخُم )۵۱(
بش :لیَل )۵۲(
رگید زیچ رد یزیچ ندروآ رد ،ندرک دراو :ج3یا )۵۳(
زور :راهَن )۵۴(
سابل خاروس و یگراپ \خرد :وفر )۵۵(
دنمورین ،هبرف ،تشرد :تفَز )۵۶(
نیبود ،چول :لَوَحا )۵۷(
بیسآ ،داسف ،راک رد یهابت و هنخر :لَلَخ )۵۸(
ایرد :ُمزلُق )۵۹(
هورگ ،هتسد ،فص :هدَر )۶۰(
تکاس ،شوماخ :هدزنت )۶۱(
\شاد هدیشوپ و ندرک ناهنپ :متَک )۶۲(
نابیرگ :بیج )۶۳(
مزیه :َبطَح )۶۴(
شتآ هنابز ،هلعش :بَهَل )۶۵(
\سب فص لحم ،گنج نادیم :فاصَم )۶۶(
هانگ ،اطخ :َهَزب )۶۷(
هدننک ربص رایسب :رّابَص )۶۸(
ندمآ ناجیه هب :ج�یَهَت )۶۹(
رتراوازس :'یلوا )۷۰(


