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۶۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ادوس نیزا دوب یریس هک ار قشاع چیه یدید وت
؟ایرد نیزا ریس دش وا هک ار یهام چیه یدید وت

؟دزیرگب شاّقن زا هک ار یشقن چیه یدید وت
؟)۲(ارذَع زا دهاوخ )۱(ارذُع هک ار قِماو چیه یدید وت

ینعم زا یلاخ یمسا وچ ،ردنا قارف قشاع دَُوب
امسا زا دراد تغارف یقوشعم وچ ینعم یلو

یهاوخیم هک مراد نانچ ،یهام منم ایرد ییوت
اهنت ماهدنام وت زا هک یهاش نکب ،تمحر نکب

؟رخآ تستمحر ِطحق هچ )۳(رهاق ِهشنهاش ایا
eاب نینچ شتآ تفرگ ،رضاح یاهن وت هک یمد

دنیشنب هشوگ رد نانچ دنیب ار وت شتآ رگا
انعر ِلُگ شتآ دهد ،دنیچ لُگ هک ره شتآ زک

وتیب نامز کی ادابم ،وتیب ناهج نیا تسباذع
ام رب kب و تسهجنکش ،وتیب ناج هک ،وت ناج هب

ینامارخ لد ردنا دش یناطلس وچمه تلایخ
یصقا ِدجسم ِنورد ینامیلس دیآ کنانچ

دش رّونم دجسم همه ،دشرب هلعشم نارازه



Page 2 of 10

770_Qazal & Mathnavi 7/2/19 12:13 PM

دش رّونم دجسم همه ،دشرب هلعشم نارازه
)۵(اروح زا رپ ،)۴(ناوضر زا رپ ،دش رثوک ِضوح و تشهب

هم نیدنچ خرچ ِنوردَ vا یلاعت ،)vَ)۶ا یلاعت
)۷(یمَْعا هدید زا ناهن هگرخ نیا تسروح زا رپ

قشع ردنا تفای یماقم واک یغرم داشلد یهز
؟)۸(اقنع زج یاج و ماقم دبای یک فاق ِهوک هب

یزیربت ِسمش هشنهش ،)۹(یناّبرِ یاقنع یهز
اج رد ین و *یبرغ ین و یقرش ین تسیسمش وا هک

۳۵ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق *

ْ�اَو ِتاَواَم�سلا ُرُونُ �vا « ۖ  ٍةَجاَُجز يِف ُحَابْصِْ�اۖ  ٌحَابْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِرُون َُلثَمۚ  ِضْرَ
 ُداَكَي ٍة�يِبْرَغ eََو ٍة�يِقْرَش eَ ٍةَنُوْتَيز ٍةَكَرَابُم ٍةَرَجَش ْنِم ُدَقُوي �ي�رُد ٌبَكْوَك اَه�َنأَك ُةَجاَج�زلا
ُ �vا ُبِرْضَيَوۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ �vا يِدْهَيۗ  ٍرُونٰ ىَلَع ٌرُونۚ  ٌراَن ُهْسَسَْمت ْمَل ْوَلَو ُءيِضُي اَُهْتَيز

ْ�ا » ٌمِيلَع ٍْءيَش �لُكِبُ �vاَوۗ  ِسا�نِلل َلَاثْمَ

 غارچ ،نآ رد هک تسا ینادغارچ دننام شرون فصو ؛تسا نیمز و اه نامسآ رون ادخ «
 ییوگ نیرولب لیدنق نآ هک ،تسا ینیرولب لیدنق نایم رد غارچ نآ و ،تسا یغورف رپ
 یم هتخورفا یبرغ هن و تسا یقرش هن هک تکربرپ ینوتیز تخرد زا ،تسا ینابات هراتس
 تسا یرون ،دشاب هدیسرن نآ هب یشتآ هچرگ دهدب ینشور تسا کیدزن نآ نغور ،دوش
 یارب ادخ و ،دنک یم تیاده دوخ رون یوس هب دهاوخب ار سک ره ادخ ؛یرون زارف رب

» .تساناد زیچ همه هب ادخ و  دنز یم اه لثم مدرم

۱۲۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 )۱۱(ِّلجِس و )۱۰(ءامیا ریغ و قطُن ریغ
لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

۱۵۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوَخ ِنامشچ زا وت نک ناهنپ ،راک
َدبِ مشچ زا میلس تَراک دَُوب ات

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۳۸۳٨ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد یگنهرف چیه ندرُم ِریغ
رگ هلیح یا ،یادخ اب دریگن رد

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکمe زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

۶۹ هیآ ،)۲۱(ایبنا هروس ،میرک نآرق 
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۶۹ هیآ ،)۲۱(ایبنا هروس ،میرک نآرق 

» َميِهاَْرِبإٰ ىَلَع اًمkََسَو اًدَْرب يِنوُك ُراَن اَي َانْلُق «

 » .شاب تمkس و كنخ ميهاربا رب ،شتآ ىا :ميتفگ «

۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش ریس شَبآ ز یهام زج هک ره
دش رید شَزور تسیزور یب هکره

۲۰۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدش ریس نیز ،یدوخ ِدنبرد
)۱۲(نُب و رسیب یا دوخ ِرس یریگ

؟)۱۳(یَرت ز یهام دوش ریس یک
؟)۱۴(نُدَلِ ملع زا قح هنشت ای

۶۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ملق و شاّقن ِشیپ دشاب شقن
مکش رد کدوک وچ هتسب و زجاع

)۱۵(هگراب هلمج ِقلخ ،تردق ِشیپ

)۱۶(هگراک نزوس ِشیپ نوچ ،نازجاع

دنُک مدآ هَگ و وید ،ششقن هاگ
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دنُک مدآ هَگ و وید ،ششقن هاگ
دنُک مغ هَگ و یداش ،ششقن هاگ

عفد هب َدنابنُج تسد ات یَن ،تسد
عَفن و )۱۷(*ّرَض رد دنز مَد ات یَن ،قطن

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
**ْتیَمَرْ ذاِ َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

تسام ز ین نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۴۹ هیآ ،)۱۰(سنوی هروس ،میرک نآرق *

»…ُۗ �vا َءاَش اَم �eِإ اًعَْفن eََو ًاّرَض يِسَْفِنل ُِكلَْمأ eَ ْلُق «

» ...متسين ىنايز و دوس چيه كلام دهاوخب ادخ هچنآ زج دوخ هرابرد نم :وگب «

۱۷ هیآ ،)۸(لافنا هروس ،میرک نآرق **

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …« » …ٰۚ ىَمَرَ �vا �نِكٰ

» …تخادناىم ريت هك دوب ادخ ،ىتخادناىمن ريت وت ،ىتخادناىم ريت هك هاگنآ و …«

۹۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَروآ نوخیبش وک ره اضق رب
دَروخ دوخ ِنوخ ز دیآ نوگنرس

دنک یمصخ ،نامسآ اب نیمز نوچ
دنز رب یگرم ز رس ،ددرگ هروش

َدَنز یم هجنپ شاّقن اب شقن
َدَنک یم رب دوخ ِشیر ،و )۱۸(ناتلبس

۳۰۳۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟نم ِیار دماین سب ار امش رم
؟نم )۲۰(یاطعِا رد تسا نیا )۱۹(ناّتَنظ

نمِ یار زا ناِتیار و دَرِخ یا
نم )۲۱(ِیارآْناهج ِیاهاطع زا

؟رگِد )۲۲(دَلاگْسا هچ شاّقن اب شقن
ربخ و دیشخب شوا ْشِلاگِس نوچ

نم هب هناسیسخ �نظ نینچ نیا
؟)۲۳(نََمز ِناگنن ؟دوب ار امش رم

ار *ءو�سلا �َنظِ vاِب نّیناظ
ادج مزادنیب رس قفانم نوچ

ناتگنن زا ار خرچ َمناهراو
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ناتگنن زا ار خرچ َمناهراو
ناتساد نیا ناهج رد َدنامب ات

۶ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا َب�ذَعُيَو « ْ�اَو َ®ِقِفَانُ ْ�اَو ِتاَقِفَانُ ْ�اَو َ®ِكِرْشُ » …ۚ ِءْو�سلا �َنظِ �vاِب َ®�نا�ظلا ِتاَكِرْشُ

 باذع دنرب یم دب نامگ ادخ هب هك ار كرشم نانز و نادرم و قفانم نانز و نادرم و «
» …دنك

۸۲۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین رباص وت !شتآ یا زگره
؟یتسین رداق تسیچ ؟یزوسن نوُچ

)۲۵(دنبْشوه ای بجع نیا تسا )۲۴(دنْبمشچ

؟دنلب ِزورفا ْشتآ دزوسن نوچ

؟)۲۶(تسایمیس ای یسک تدرک یوُداج
؟تسام ِتخب زا وتِ عبط ِفkِخ ای

مشتآ ،منامه نم :شتآ تفگ
مشبات ینیبب وت ات ،آ ردنا

مرُصنُع و تشگن رگید نمِ عبط
*مَُرب یروتسد هب مه ،مّقحِ غیت

نامکُرت ِناگس ،)۲۷(هگرَخ رد رب
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نامکُرت ِناگس ،)۲۷(هگرَخ رد رب
نامهیم ِشیپ هدرک یسولپاچ

)۲۸(وُرهناگیب درذگب هگرَخ هب رو

وا هناریش ،ناگس زا دنیب هلمح

یگدنب رد متسین مک گس ز نم
یگدنز رد ،قح تسین یکُرت ز مک

دنک نیگمغ رگا تعبط ِشتآ
دنک )۲۹(نیدِ کیلَم ِرما زا شزوس

دهد یداش رگا تعبط ِشتآ
دهن نیدِ کیلَم ،یداش وردنا

نک رافغتسا وت ،ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قلاخ ِرما هب مغ

دوش یداش ،مغ ِنیع ،دهاوخب نوچ
دوش یدازآ ،یاپ ِدنب ِنیع

۶۹ هیآ ،)۲۱(ایبنا هروس ،میرک نآرق *

» َميِهاَْرِبإٰ ىَلَع اًمkََسَو اًدَْرب يِنوُك ُراَن اَي َانْلُق «

 » .شاب تمkس و كنخ ميهاربا رب ،شتآ ىا :ميتفگ «

۶۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ریگَم او ار دوخ )۳۰ِ(ماعنِا ِّتذل
ریگَم او ار دوخِ ماج و هداب و لُقن

؟دنک وج و تسج تیک ،یریگب رو
؟دنک ورین نوچ ،شاّقن اب ،شقن

رظن ام رد نکم ،ام ردنا رگنم
رگن دوخ )۳۱(ِیاخَس و ماْرکِا ردنا

ییاهنت هب ،درفنم ،اهنت :ارذُع )۱(
 یقوشعم و قشاع مان ارذع و قِماو ،هزیشود ،رکب :ارذَع )۲(
.تسا هتشاد جاور ناوریشون دهع رد هک
بلاغ ،هریچ :رهاق )۳(
تشهب نابهگن :ناوضر )۴(
یتشهب مشچ هایس نز :اروح )۵(
 راهظا و نیسحت یارب .تسا رترب ادخ :vَا یلاعت )۶(
.دور یم راک هب ینامداش
روک :يمَْعا )۷(
غرمیس :اقنع )۸(
یهلا ،ییادخ :یناّبر )۹(

ندرک تراشا :ءامیا (۱۰)
هتشون قلطم ینعم هب اجنیا رد :ِّلجِس )۱۱(
هداوناخ یب ،لیصا ریغ :نُب و رسیب )۱۲(
بآ زا هیانک :یَرت )۱۳(
.دشاب دنوادخ بناج زا هک یملع :نُدَلِ ملع )۱۴(
گرزب همیخ و یارس ،هاگراب فّفخم :هگراب )۱۵(
هاگراک فّفخم :هگراک )۱۶(
نایز :ّرَض )۱۷(
لیبس :ناتلبس )۱۸(
سدح ،نامگ :َّنظ )۱۹(
ندیشخب :اطعِا )۲۰(
لومش ناهج و هدرتسگ زا هیانک ،ناهج هدنهد شیارآ :ارآْناهج )۲۱(



Page 10 of 10

770_Qazal & Mathnavi 7/2/19 12:13 PM

ندیشخب :اطعِا )۲۰(
لومش ناهج و هدرتسگ زا هیانک ،ناهج هدنهد شیارآ :ارآْناهج )۲۱(
دب هشیدنا صوصخ هب ،ندرک رکف و ندیشیدنا :ندیلاگس )۲۲(
راگزور ،نامز :نََمز )۲۳(
یزاب هّقح و یتسدرت و یدنب مشچ لمع :دنْبمشچ )۲۴(
شوه ندرک راکیب لمع :دنبْشوه )۲۵(
 ناوت یم هلیسو نادب هک تسا یشناد و یناربع یظفل :ایمیس )۲۶(
.داد ماجنا هداعلا قراخ و بیجع یاهراک
هدرپارس ،گرزب همیخ ینعم هب هاگرَخ ففخم :هگرَخ )۲۷(
سانشان ،هناگیب :وُر هناگیب )۲۸(
.تسا یلاعت قح ترضح زا هیانک نیدِ کیلَم ،هاشداپ :کیلَم )۲۹(
یراکوکین هار زا یسک هب یزیچ ندیشخب ،نداد تمعن :ماعنِا )۳۰(
یدرمناوج ،مَرَك ،ششخب :اخَس )۳۱(


