
Page 1 of 11

763_Qazal & Mathnavi 5/14/19 1:30 PM

 
۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ام ِنادند ِنُک نادنخ !ام ِناج و مسج ِهاش یا
)۱(!ایتوت ار ناجِ مشچ یا !ام ِنامشچ ِشَک همرُس

)۲(لِحِب ام ِنوخ ز تقشع !ِلجَخ تلEجِا ز ْهَم یا
)۳(اضَقلا َءاج ،اضَقلا َءاج :لد تفگیم تمدید نوچ

وت ِناگوچِ مَخ ردنا ،وت ِنادرگرَسِ یوگ ام
Eبِ یوس َشاَ یِنار ْهَگ ،بََرطِ یوس َشاَ یِناوخ ْهَگ

یشَک )۴(شبابساِ یوس ْهَگ ،یشَک شباوخ ِبناج ْهَگ
انف ِتشد ِبناج ْهَگ ،اقب ِرهش ِبناج ْهَگ

دنک Eیواو هآ ْهَگ ،دُنک یلوم نآ ِرکُش ْهَگ
ادخ ِنونجم و تسم ْهَگ ،دنک یلیل ِتمدخ ْهَگ

یاهدرک ادیش و نونجم ،یاهدرک ادیپ وت ار ناج
ایر و یور ِقشاع ْهَگ ،Eخِ جُنک ِقشاع ْهَگ

دنک رَس رب اه کاخ ْهَگ ،دُنک رزِ جات ِدصق ْهَگ
ادگ نوچ دشوپ )۵(قلد ْهَگ ،دُنک رصیق ار شیوخ ْهَگ

وَدک ْهَگ )۶(َدیور بیس ْهَگ ،وا زک دمآ تخرد هفُرط
اود ْهَگ ،َدیور درد ْهَگ ،َرکِش ْهَگ ،دیور رَهز ْهَگ

نوخ هاگ ،ینار بآ ْهَگ ،نوردناک بیاجع ییوج
افش ِدهش ْهَگ و ریش ْهَگ ،نوگ لعلِ یاههداب ْهَگ

َدَنکَرب لد زا شناد ْهَگ ،َدَنت َرب لد رب ملِع ْهَگ
»q« هب دبور ار هلمج ْهَگ ،دنک لصاح اه لضف ْهَگ

دوش گس و گنلپ یزور ،»دوش گبدّمحم« یزور
)۸(ابِرَقا و نیدلاو ْهَگ ،دوش )۷(گَرَدب ِنمشد ْهَگ

)۹(لُم هاگ ،ددرگ هکرِس ْهَگ ،لُگ هاگ ،ددرگ راخ ْهَگ
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)۹(لُم هاگ ،ددرگ هکرِس ْهَگ ،لُگ هاگ ،ددرگ راخ ْهَگ
اصعِ مخز دروخیم ات ،لهد ْهَگ ،نز لُهُد یهاگ

شوَخِ یاهناج ِبلاط ْهَگ ،شَش و جنپ نیا ِقشاع ْهَگ
اج هدرک مگ یرتشا نوچ ،شَک شوس نآ ،شَک شوس نیا

)۱۰(َْوگِ یوس نوراق ِدننام ،وَر تسپ نَک هَچ وچ یهاگ

Eُعِ یوس ناور qاب ،ون ِتشِک و حیسم نوچ ْهَگ

دهراو )۱۱(نیولت و دیَش زو ،دهد شهار وت ِلضف ات
یح{ضلا ُسمش نوچ گنرْ کی ،دوش اْدیَش ام )۱۲(ِداّیَش

نطو و غاب دَُوب شرحب ،)۱۳(نَکَس شرحب نایهام نوچ
ابو دناد ار رحب زج ،نفک و روگ دَُوب شرحب

دَوَر رد )۱۴(یسیع ِبنُخ رد ،دوش دَْرفُم اه گنر نیز
»**اشَیامَ �ا ُلَعَْفی« ات دهن وُر »*�ا َةَْغبِص« رد

اج )۱۵(ِنEُقن زو ،رْوَد زو ،ایح زو ،تحاقَو زا تسَر
ایسآ ِریزِ گنس نوچ ،ایب زا تسر ،ورب زا تسَر

ُمکَباحَْصا اوُرُجْهَت q ُْمکَباب انَْحَتف اّنِا
qَوْلا ُتافاکُم اذه ،ُمکَباقَْعا ُْمکِب ْقِحُْلن

 امش هب ار نات ناینیسپ ات .دینیزگم یرود ناتنارای زا .میدوشگ یتوهq قیاقح یوس هب ار امش بلق ِرد هک مییام نیا
.یتسود تافاکم تسا نیا .مینادنویپب

ُْمَکْبَنذ انَرفَغ اّنِا ،ُمَکْبنُج انْدَدَش اّنِا
اض�رلاُراّرَج ُْرک{شلاَو ،ُمک�بَر ُمتَْرکَش اّمِم

 ،دیدروآ اج هب ار ناتراگدرورپ رکش هک ور نآ زا و ،میتشاد راوتسا ار )ار تبحم بناج(ناتیولهپ هک مییام نیا
.دشک یم دوخ یوس هب ار اضر رکش و .میدیزرمآ ار ناتناهانگ

)۱۶(نُلِعَْفتْسُم نُلِعَْفتْسُم نُلِعَْفتْسُم نُلِعَْفتْسُم

انِب یلَْوا اُنتْمَص :ْلُق ،ٌقَلْغُم ِناَیبلا ُباب

».تسا رتراوازس ام یارب ام ِیشومخ« :وگب ،تسا هتسب راتفگ باب
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».تسا رتراوازس ام یارب ام ِیشومخ« :وگب ،تسا هتسب راتفگ باب

۴۳ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق 

ٰىَكَْبأَو َكَحَْضأ َوُه ُه�َنأَو

.دنايرگىم و دنادنخىم هك تسوا و

۱۳۸ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

 َنوُدِباَع ُهَل ُنْحَنَوۖ  ًةَْغبِصِ ��ا َنِم ُنَسَْحأ ْنَمَوۖ ِ ��ا َةَْغبِص

 مییام و ] سکچیهً املسم [ !؟تسا دنوادخ زا رتگنر وکن یسک هچ و ].دییآرد ییادخ گنر هب و دیریگب ار[ ادخ گنر
وا ناگدنتسرپ

۲۷ هیآ ،)۱۴(میهاربا هروس ،میرک نآرق ***

{لِضُيَوۖ  ِةَرِخْ�ا يِفَو اَْين{دلا ِةاَيَحْلا يِف ِتِبا�ثلا ِلْوَقْلاِب اُونَمآ َنيِذ�لاُ ��ا ُت�َبُثي
ِ�ا�ظلاُ ��ا ُءاَشَي اَمُ ��ا ُلَعَْفيَوۚ  َ�ِ

ار نا�اظ و .درادىم رادياپ ترخآ و ايند رد ناشراوتسا داقتعا ببس هب ار نانمؤم ادخ
.دنكىم نامه دهاوخ هچ ره و دزاسىم هارمگ

۵۴۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 )۱۷(ما ییادْوَس نم ،شیزوس ْببس زا
)۱۸(ما ییاطْسِفوُس وچ شتqایخ رد

۵۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینزیم همخز وت ،و میگنچ وچ ام
ینکیم یراز وت ،یَن ام زا یراز

تسوت ز ام رد اون و مییان وچ ام
تسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ ام

تام و دُرب ردنا میجنرطش وچ ام
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تام و دُرب ردنا میجنرطش وچ ام
تافص ْشوخ یا تسوت ز ام تام و دُرب

ناج ِناج ار ام وت یا میشاب هک ام
؟نایمرد وت اب میشاب ام هک ات

امِ یاه یتسه و مییاه مَدَع ام
)۱۹(اُمنیناف ،یقلطم ِدوجو وت

مَلَع ریش یلو ،ناریش همه ام
مَد هبمَد دشاب داب زا ناشهلمح

داب تسادیپان ،و ادیپ ناشهلمح
دابَم مک ام زا ،تسادیپان هکنآ

تسوت ِداد زا ام ِدوب و ام ِداب
تسوت ِداجیا زا هلمج امِ یتسه

۴۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رتباوخ رد وا ،تسرادیب هک ره
َرَتب شباوخ زا ،شیرادیب تسه

ام ِناج دَْوَبن رادیب قح هب نوچ
ام )۲۰(ِنادَنبرَد وچ ،یرادیب تسه

لایخ )۲۱(ِبوکدگل زا زور همه ،ناج
لاوز ِفوخ زو ،دوس و نایز زو

َرف و فطل ین ،شََدنامیم افص ین
رفس ِهار ،نامسآِ یوس هب ین

لایخ ره زا وا هک دشاب نآ هتفخ
)۲۲(لاقَم وا اب دنک و دیموا دراد

باوخ هب وا دنیب )۲۳(روُح نوچ ار وید
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باوخ هب وا دنیب )۲۳(روُح نوچ ار وید
بآ ،وید اب وا دزیر توهش ز سپ

تخیر هروش رد وا ِلسنِ مخت هکنوچ
تخیرگ یو زا لایخ ،دمآ شیوخ هب وا

دیلپ نت و نآ زا دنیب رَس ِفعض
دیدپان ِدیدپ ِشقن نآ زا هآ

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند ِلاوحا زا هتفُخ
بر )۲۴(ِبیلقت هجنپ رد ملق نوچ

مقر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
ملق زا شبنج هب درادنپ ،لعف

۴۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش،ناوید ،یولوم

کیلو ملاع رد دننامهم هلمج
تسیک ِنامهم وا هک دناد یسک مک

۴۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش،ناوید ،یولوم

نامهیم وا رد شاب ؟ناهج رب یهن هچ لد
؟تسیک ِنامهم دناد وا هک وش نآ هدنب

۱۸۴۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

راذُگ دش هدید وچ دنیب ببس یب
راد شوگ ار ببس یّسح رد هک وت

تسوا ِناج ،)۲۵(ِعیاَبط زا نوریب هکنآ
تسوا ِنآ اه ببس )۲۷(ِقرَخ )۲۶(ِبَصنَم

ایگ و بآ زا هن ،دنیب ببس یب
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ایگ و بآ زا هن ،دنیب ببس یب
ایبنا ِتازجعم ٔهمشچ ،مشچ

)۲۸(لیلَع و تسا بیبط نوچمه ،ببس نیا

)۲۹(لیتِف و تس غارچ نوچمه ،ببس نیا

باتب ون ِلیتف ار تغارچ بش
باتفآ غارچ اهنیز ناد کاپ

ناخ ِفقس رهب زاس لِگْهَک وت ْوَر
ناد کاپ لِگْهَک ز ار نودرگ ِفقس

دش زوس ْمغ ام رادلد نوچ هک هآ
دش زور و تشذگ رد بش ِتولخ

ار هام دشابن هولج ،بش هب زج
ار هاوخلد وجم ،لد ِدرد هب زج

یيهدورپ رخ ،هدرک یسیع کرت
qیيهدرپ نورب ،رخ نوچ مَرَج

تفرعم و ملع تسا یسیع ِعلاط
تفص ْرخ وت یا تسین رخ ِعلاط

تدیآ محر ،یونشب رخ ٔهلان
تدیامرف یرخ ،رخ ینادن سپ

نکم رخ رب و نک یسیع رب محر
نکم رورَس دوخ ِلقع رب ار عبط

۵۳ هيآ ،)۱۲( فسوی هروس ،ميرك نآرق

َ» َسْف�نلا �ِنإ… …ِءو{سلاِبٌ ةَرا�مَ

هب ار ىمدآ ،سفن…
…دهدىم نامرف ىدب
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…دهدىم نامرف ىدب

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یي هدید اه ببس نوچ یلفط ز وت
)۳۰(یي هدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ ب�بسُم زا اه ببس اب
یلیام ناز اه شوپور نیا ِیوس

ینزیم رَس َرب ،تفر اه ببس نوچ
ینُکیم اهان�بر و ان�بر

ببس ِیوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۳۱(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۳۲(همَدمَد نآ و ببسِ یوس مرگنن

تسوت ِراک ،*اوُداعَل او{دُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 ،منادرگ زاب بابسا ملاع هب ار وت هاگره :دیامرف یم تسا فقاو یا هدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
 و نکش هبوت هدنب یا تسا نیمه وت راک .یرب یم دای زا ارم و یوش یم یرهاظ للع و بابسا نامه نوتفم هرابود

.دهع تسس

٢٨ هيآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق *

.َنُوبِذاَكَل ْمُه�ِنإَو ُْهنَع اوُهُن اَِ� اوُداَعَل او{دُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب

 هرابود ،دنوش هدروآ زاب ناهج نیدب نانآ رگا و ،دوش راکشآ نانآ رب دنتشاد یم هدیشوپ شیپ نیز هک ار هچنآ هکلب
.نانز غورد دنا ناشیا هتبلا و .دندرگزاب دنا هدش یهن نآ زا هچنادب

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

۱۵۶ هيآ ،)۷(فارعا هروس ،ميرك نآرق
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۱۵۶ هيآ ،)۷(فارعا هروس ،ميرك نآرق

…ٍْءيَش �لُك ْتَعِسَو يِتَمْحَرَو…

... تسا هتفرگ ارف ار ءایشا همه )یلاعت قح( نم تمحر و …

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

۱۵۴۷ تیب ، مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرپَم نوریب ببس راتفرگ یا
َربَم َنظ ب�بَسُم نآ ِلزَع کیل

دروآ ب�بَسم نآ دهاوخ هچ ره
دَرَد رب اهببس قلطم ِتردق

)۳۳(داَفن َدنار ببس رب بلغا کیل

دارم ®سُج یبلاط دنادب ات

؟دیرُم دیوُج هَر هچ ،دوبن ببس نوچ
دیدپ دیابیم هار رد ببس سپ

تساههدرپ اهرظن رب اه ببس نیا
تسازس ار شعنُص ،رادید ره هن هک

)۳۴(نُک ْخاروس ْببس ،دیاب یی هدید

نُب و خیب زا َدَنک َرب ار بُجُح ات

ناکمq ردنا دنیب ب�بسم ات
ناکد و )۳۵(باسَکا و دهج دناد هزره

رش و ریخ ره دسریم ب�بسم زا
ردپ یا طیاسو و بابسا تسین

هارهاش رب دِقعنُم یلایخ زج
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هارهاش رب دِقعنُم یلایخ زج
هاگ دنچ تلفغ ِرود دنامب ات

۱۴۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش،ناوید ،یولوم 

دیاساین نم ِناور ،میاسایب مدکی رگا
میاساین هظحل کی هک میاسایب هظحل نآ نم

۱۴۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش،ناوید ،یولوم 

مراک رب و مراکیب ،مرای نآ قشاع ات
مراگرپ هدننام اجرباپ و هتشگرس

۱۷۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش،ناوید ،یولوم 

شنوریب جوم دنکفیب هک مَیهام وچ
مهاوخلد و هانپ دشابن بآ ِریغ هب

۵۰۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تشادن وب ،یسیع �یگنرکی ز وا
تشادن وُخ ،یسیع �مُخِ جازِم زو

افص �مُخ نآ زا گنر ْدص ٔهماج
ایض نوچ یتشگ گنرکی و هداس

لEَم دزیخ وزک )۳۶(یگنرکی تسین
لqز ِبآ و یهام ِلاثم لب

تساهگنر نارازه یکشخ رد هچرگ
تساهگنج )۳۷(تسوبُی اب ار نایهام

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ دیور رب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
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تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

تسود ِشیپ ار دوخ ِریبدت نیا نکفا
تسوا ِریبدت زا مه تریبدت هچرگ

۵۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

اه گنر لوصا یگنریب تسه
اه گنج لوصا دشاب اهحلص

۱۴۱۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یمدآ دوجو دمآ ییهشیب
یمد نآز را ،دوجو نیز وش رذح رب

کوخ و گرُگ نارازه ام دوجو رد
)۳۸(کوشَخ و بوخ و حلاصان و حلاص

تسرت ْبلاغ نآک تسا روخ نآ ،مکُح
تسرز نآ ،دمآ سم زا شیب رز هکنوچ

تسا بلاغ تدوجو رب نآک یتریس
تسا بجاو ترشح ریوصت نآ رب مه

رشب رد دیآ رد یگرگ یتعاس
رمق نوچمه یخُْرفسوی یتعاس

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حEص ،ناهنپ هر زا

رخ و واگ رد یمدآ زا دوخ هکلب
رنه و ملع و ییاناد دوریم

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس )۴۰(یراس )۳۹(ناتفُج هلمج رد وا رهز

دوز درک دیابب تّلع نآ عفد
دومن دهاوخ )۴۱(ثَدَح ،نآ اب َرکِش هک

مشچ شخبرون و هدنهدافش هّدام ،همرس :ایتوت )١(
هدیشخب ،فاعم :لِحِب )٢(
دیسر رد اضق :اضَقلا َءاج )٣(
.درادنپ دارم لوصح هطساو ار نآ کلاس هچ ره :بابسا )۴(
یشیورد هماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلد )۵(
ندمآ دیدپ ،ندز رب رس :ندییور )۶(
وخدب ،تنیطدب :گَرَدب )۷(
دنواشیوخ ینعم هب بیرق ِعمج :ابِرَقا )۸(
بارش :لُم )۹(
لادوگ :َْوگ )۱۰(
یگنراگنر ،یگ هدینامه ،یگدش تیوه مه :نیولت )۱۱(
سولاس ،رکبیرف :داّیش )۱۲(
شمارآ هاگیاج :نَکَس )۱۳(
.دمآ یم رب هایس و دیفس ،دنتخادنا یم مخ رد ار گنر دص هماج رگا هک )ع(یسیع تازجعم زا یکی :یسیع بنخ )۱۴(
 .تسا هدوب حیسم ترضح یارگ تدحو شور و یگنرکی انqوم تاریبعت رد
لاقتنا ،ندش اجباج :نEُقن )۱۵(
.تسانqوم هقEع دروم نازوا زا .زَجَر یضورعرحب یلصا یازجا زا یکی :نُلِعَْفتْسُم )۱۶(
هناويد ،تسا لايخ ضرم هب Eتبم هك ىسك :ییادْوَس )۱۷(
یظافل کمک هب قیاقح ندناشوپ ىنعم هب هدش قتشم هطسفس هملك زا :ییاطْسِفوُس )۱۸(
»هدنهد ناشن ْتسین« ِینعم هب :اُمنیناف )۱۹(
قح هب لوصو هار ندش هتسب ،ندنام هرصاحم رد :نادَنبرَد )۲۰(
تفآ و جنرً ازاجم ،یبوکدگل :بوکدگل )۲۱(
وگتفگ و راتفگ :لاقَم )۲۲(
یتشهب یابیز تیاغب نز :روُح )۲۳(
.هدنسیون تسد رد ملق ندنادرگ ینعم هب اجنیا رد .ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۲۴(
کاخ و داب ،شتآ ،بآ رصنع راهچ ،تعیبط عمج :ِعیاَبط )۲۵(
هبتر ،ماقم :بَصنَم )۲۶(
ندرک هراپ ،®فاکش :قرَخ )۲۷(
ضیرم ،رامیب :لیلَع )۲۸(
هلیتف :لیتف )۲۹(
یا هدیبسچ :یي هدیسفچ )۳۰(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۳۱(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۳۲(
®فای نایرج و ندش یراج :داَفن )۳۳(
ببس هدننک خاروس :نُک ْخاروس ْببس )۳۴(
اه بسک :باسَکا )۳۵(
.تسا قافن و ضرغ یبِ یتسود ینعم هبً ازاجم :یگنرکی )۳۶(
یکشخ :تسوبُی )۳۷(
هداز مارح :کوشَخ )۳۸(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۳۹(
هدننکتیارس :یراس )۴۰(
عوفدم :ثَدَح )۴۱(


