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۱۹۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نینزان ِناهش اب نک اهر ار ینینزان
نیتسار ِباتفآ دباتنرب )۱(ُرزاگ ِزان

باتفآِ عاعش رد وش انف ،یشیوخ هیاس
نیبب مه ار وا ِرون ؟دوخ هیاس ینیب دنچ

)٣(روتُس نوچمه ربخیب یطْلَغ ،شیوخ )٢(هدنکف رد
نیمسای ردنا و طْلَغ نیحایر رد ،وش یمدآ

دَُوب تملظ رد هک ره دسرت شیوخ ِلایخ زا
نیگمهس ِیاهشقن دیامن تملظ رد هکناز

ناوراک _ینمیا دشاب زور هراتس زا
نیرق مه و نارق مه دمآ دیشروخ اب هکناز

؟تسیچ ز تملظ نیا :دیوگ ،دنیب زور نوچ بشِ غرم
نیشنمه و انشآ بش اب تَستشگ وا هکناز

تشگن مکحم ورد بش ِرهم هک یغرم نآ داش
   نید ِسمشِ یاوه ردنا و دیآ زیربتِ یوس

۳۳۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِ_دح رد یلو ،وت ینینزان
شیب ،ّدَح زا هِنَم اپ hَا hَا

تدوَخ زا رتنینزان رب ینز رگ
تَدَرآ ریز ،نیمز ْمتفه )۴(َِگت رد

؟تسیچ ِرهب زا دومث و داع ٔهصق
تسا )۵(یکُزان ار ایبناک ینادب ات

هقعاص و )۷(فْذَق و )۶(فْسَخ ِناشن نیا
هقطان ِسَفن _زِع ِنایب دش

شُکب ناسنا یپ ار ناویح هلمج
شُه ِرهب زا شُکب ار ناسنا هلمج

دنمشوه ّلُک ِلقع ؟دشاب هچ شُه
)۸(دَنَژن اَّما ،دَُوب شُه ،یوزُج ِشوه

۱۹۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۹(یونزَغِ میکح زا دنپ نیا ونشب
یُون هنهک ِنَت رد یبایب ات
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)۱۰(درَو وچمه دیابب ییور ار زان

درگم ییوخدب ِدِرگ ،یرادن نوچ

زان و ابیزان یور دشاب تشز
درد و انیبان مشچ دشاب تخس

نکم یبوخ و )۱۱(شِزان ،فسوی ِشیپ
نکم یبوقعی ِهآ و زاین زج

۳۱۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یهت سب هک ار ربج نیا نک کرت
تسیچ ربج _رِس _رِس ینادب ات

)۱۲(نَ�بنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت

ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

یقشاع نک و نک یقوشعم ِکرت
)۱۳(یقیاف و بوخ هک هدرب نامگ یا

یرتشُماخ بش ز ینعم رد هک یا
؟یرتشم ییوج دنچ ار دوخ ِتفگ

۳۴۵۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۴۵۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یروخیم نان وت هک یرادنپ وت ای
یروخیم ناج ِشهاک و رام ِرَهز

؟دنک یناج نآِ ح�صا اجک نان
َدَنک َرب ناناج ِنامرف زا لد وک

یونثم فرح هک یرادنپ وت ای
؟یونشب شناگیار یناوخب نوچ

ناهن _رس و تمکح م�ک ای
؟ناهد و شوگ رد )۱۴(هبُْغز دیآ ردنا

اههناسفا نوچ کیل دیآ ردنا
اههناد زغم هن دیامنب تسوپ

یرداچ هدیشک رد ور و رس رد
یربلد تمشچ ز هدرک ناهن ور

۱۰۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

روتس نوچمه یهدیم ار دوخ ِناج توهش ِرهب
روز هب هگناو یهدیم هَک دوخ ِناجِ یارب زو

)۱۶(هدراچ هد یهداو ات )۱۵(ناسَخ زا یناتسیم
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)۱۶(هدراچ هد یهداو ات )۱۵(ناسَخ زا یناتسیم

)۱۷(روضحیب یا ،ییهمقل و یدهاش ِیاوه رد

نوت هب نوت ار اههمقل نآ دشکیم )۱۸(شکدبس نآ
روگ روگ ار تدهاش رم شک هدرم دناودیم

ییهدرُم مه تدهاش ،دمآ )۱۹(رادرُم تاهمقل
؟)۲۰(روفن یشابیمن نوچ هدرم ود نیا ِنایم رد

اشگرب رِخآ مشچ و دنبب ار رُخآِ مشچ
رون مشچ دریگب ات ،رگنب زیچ ره ِرِخآ

۳۰۴۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

» ام نایم ار اهدیص نک شخب ،گرگ یا یآ شیپ هک Qفگ و ار گرگ ،ریش ندرک ناحتما «

نک شخب ار نیا گرگ یا :ریش تفگ
نُهَک گرگ یا نک ون ار )۲۱(تَلِدعَم

یرگتمسق رد شاب نم بیان
؟یرهوگ هچ وت هک دیآ دیدپ ات

تسوت شخب ،یشحو واگ ،هش یا :تفگ
)۲۳(تسُچ و)۲۲(تفَز و گرزب وت و گرزب نآ

طسو و تسا هنایم زب هک ،ارم زب



Page 6 of 15

783_Qazal & Mathnavi 10/1/19 4:01 PM

طسو و تسا هنایم زب هک ،ارم زب
طلغ یب ،)۲۴(ناتسِب شوگرخ ،اهَبور

وگب ؟یتفگ نوچ گرگ یا :تفگ ریش
؟وت و ام ییوگ وت ،مشاب نم هک نوچ

دید شیوخ وک دَُوب گس هچ دوخ گرگ
؟)۲۵(دیَدن و لثم یب ِریش ،نم نوچ شیپ

دیدب دوخ وک یرخ یا ،آ شیپ :تفگ
دیرد ار وا دز هجنپ ،دمآ ششیپ

)۲۶(دیشَر ِریبدت ِزغم شدیدن نوچ

دیشک رس زا شتسوپ )۲۷(تسایس رد

دُرَبن دوخ زا َتنَم ِدید نوچ :تفگ
درُم راز دیابب ار ناج نینچ نیا

نم ِشیپ ردنا یناف یدوبن نوچ
ندز ندرگ ار وت رم دمآ لضف

وا ِهجَو زج *ٌِکلاه ٍْءیَش �لُک
وجم یتسه ،وا ِهجَو رد یاهن نوچ

انف دشاب ام ِهجَو ردنا هک ره
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انف دشاب ام ِهجَو ردنا هک ره
ازَج دَوَبنٌ ِکلاه ٍْءیَش �لُک

تشذگ � زا وا تسّ�ِا رد هکنآز
تشگن یناف وا تسّ�ا رد هک ره

دنزیم ام و نم ،رد رب وا هک ره
دنتیم � رب و وا تسا باب _دَر

۸۸ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق *

َِلإِ �hاَ عَم ُعَْدت َ�َو « َِلإ َ�ۘ  َرَخآ اًهٰ  ُهَلۚ  ُهَهْجَو �ِ�إ ٌكِلاَه ٍْءيَش �لُكۚ  َوُه �ِ�إ َهٰ
» َنوُعَجُْرت ِهْيَِلإَو ُمْكُحْلا

 ره .تسين وا زج ىيادخ چيه .ناوخم ار ىرگيد ىادخ اتكي ىادخ اب
 وا هب همه و تسوا نامرف ،نامرف .وا تاذ رگم تسا ىندش دوبان ىزيچ

.ديوش هدينادرگزاب

۳۰۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنزیم ام و نم ،رد رب وا هک ره
دنتیم � رب و وا تسا باب _دَر

دزب یرای ِرَد دمآ یکی نآ
؟)٢٨(دََمتعُم یا یتسیک :شرای تفگ
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؟)٢٨(دََمتعُم یا یتسیک :شرای تفگ

تسین ماگنه ،ورب :شتفگ .نم :تفگ
تسین ماخِ ماقم یناوخ نینچ رب

قارِف و رْجَه شتآ زج ار ماخ
؟قافِن زا َدناهر او یک ؟َدَزپ یک

َرفَس رد یلاس ،و نیکسم نآ تفر
)٢٩(رَرَش زا دیزوس تسود ِقارِف رد

تشگزاب سپ ،هتخوس نآ دش هتخپ
تشگ زابنا ٔهناخ ِدِرگ زاب

بدا و سرت دص هب رد رب دز هقلح
بل ز یظفل بدایب دهْجنب ات

؟نآ تسیک رد رب :هک شرای دز گناب
ناتسلد یا یوت مه رد رب :تفگ

آ رد نم یا ،ینم نوچ نونکا :تفگ
ارس رد ار نم ود ییاجنگ تسین

اتود ٔهتشر ِرَس ار نزوس تسین
آ رد نزوس نیرد ،ییاتکی هک نوچ

طابترا نزوس هب دشاب ار هتشر
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طابترا نزوس هب دشاب ار هتشر
*طایِخلا �مَس )۳۰(لَمَج اب روخ رد تسین

؟لَمَج _یتسه کیراب دوش یک
لمع و تاضایر )۳۱(ِضارقِم هب زج

ن�ف یا ار نآ رم دیاب قح ِتسد
ناکَف ْنُک یلاحُم ره رب دَُوب وک

دوش نکمم وا ِتسد زا لاحُم ره
دوش نکاس واِ میب زا )٣٢(نورَح ره

۴۰ هیآ ، )۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

 َ�َو ِءاَم�سلا ُباَْوَبأ ْمُهَلُ ح�َتُفت َ� اَْهنَع اوَُربَْكتْساَو َانِتاَيآِب اُوب�ذَك َنيِذ�لا �ِنإ «
ْ´ا يِزْجَن َكِٰلَذَكَوۚ  ِطاَيِخْلا _مَس يِف ُلَمَجْلاَ ِجَليٰ ى�تَح َة�نَجْلا َنوُلُخَْدي » µَِمِرْجُ

 اهنآ زا و دناهدرك بيذكت ار ام تايآ هك ىناسك ىور رب نامسآ ىاهرد «
 هك هاگنآ ات دمآ دنهاوخن رد تشهب هب و دش دهاوخن هدوشگ ،دناهتفاترب رس

».ميهدىم رفيك µنچنيا ار نامرجم و .درذگب نزوس خاروس زا رتش

۳۰۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هلمج یا آ ردناک شرای تفگ
نمچ ِراخ و لُگ نوچ فلاخمْ یَن
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نمچ ِراخ و لُگ نوچ فلاخمْ یَن

نونک )۳۳(وش مک طلغ ،دش اتکی هتشر
نون و فاک ِفورح ینیب اتود رگ

)۳۴(بوذَج دمآ دنمک نوچمه نون و فاک

)۳۵(بوطُخ رد ار مدع رم دناشک ات

رَوُص ردنا دنمک دیاب اتود سپ
رثا رد ود نآ دشاب اتکی هچرگ

۳۳۹۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(دَهِزیم وز )۳۶(ایض هک یباتفآ

دهدیم )۳۸(هلاَون ار دوخ ِنمشد

تسین شاّفُخ وا هک یزابهش کیل
تس ینشور و نیبتسار شزابِ مشچ

وُمن وا شاّفُخ وچ دیوج بش هب رگ
وا شوگ دَلام دیشروخ بدا رد

)۳۹(دُل شاّفُخ نآ هک مریگ :شََدیوگ

؟دش هچ یراب ار وت دراد یتّلع

)۴۰(بائِتکِا زا ،رَجز هب مهْدِب تشِلام
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)۴۰(بائِتکِا زا ،رَجز هب مهْدِب تشِلام

باتفآ زا رگِد رس یباتن ات

۳۴۰۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟)۴۱(داد ِدیشروخ زا دمآ ریصقت هچ هک
)۴۲(داوَس رد یتُفا شاّفُخ نوچ وت ات

)۴۴(باحَس و )۴۳(رحَب زا دمآ ریصقت هچ نیه

)۴۵(بارَس و گیر زا یهاوخ یرای وت ات

)۴۶(زاجَم و دنا عبط ْشاّفُخ رگا ماع

زابِ مشچ رِخآ وت یراد ،افسوی

)۴۷(دوبک و روک رد تفر یشافُخ رگ

؟دوب هچ یراب ار هدید ناطلس )۴۸(ِزاب

داتسوا مرُج نیدب شَدرک بدا سپ
)۴۹(دامِع هدیسوپ ِبوچ زا زاسَم هک

۴ هیآ ،)۶۳(نوقفانم هروس ،میرک نآرق

 ٌبُشُخ ْمُه�َنأَكۖ  ْمِهِلْوَِقلْ عَمْسَت اوُلوَُقي ِْنإَوۖ  ْمُهُماَسَْجأ َُكِبجْعُت ْمَُهْتَيأَر اَِذإَو «
».…ۖ ٌ ةَد�نَسُم

 نخس نوچ و ،ديآىم شوخ ناشرهاظ زا ار وت ىنيبب ار اهنآ نوچ «
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 نخس نوچ و ،ديآىم شوخ ناشرهاظ زا ار وت ىنيبب ار اهنآ نوچ «
 هيكت راويد هب دنتسه ىياهبوچ ىيوگ ،ىهدىم شوگ ناشنخس هب دنيوگب

».هداد

۴۱۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۰(هِرِف رد شلصو ز دَْوَبن وک هدید

ْهِب ،روک و دیپس هدید نانچ نآ

۴۴۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نکم شلوزعم ،تسا قشع لماع
نکم شلوغشم شیوخ قشع هب زج

تسا )۵۱(ِبجْحُم تیوُر ز منآک یبصنم
تسا بصنم شمان و تسیلوزعم ِنیع

۳۸۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شدیآ محر ات راذگب وزرآ
شدیابیم نینچ هک یدومزآ

َشُنک تمدخ سپ ،تسَج یناتن نوچ
شنشُلگ رد وا ِسبح زا یوَر ات

یوشیم بقارم وت نوچ مد هب مد
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یوشیم بقارم وت نوچ مد هب مد
)۵۲(یوَغ یا رواد و ینیبیم داد

)۵۳(باجتحا ز ار دوخِ مشچ یدنبب رو

؟باتفآ دراذگ یِک ار دوخ ِراک

۶۵۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نیب ْنتً امیاد نت هدید
دوب نیب ْنف ُرپ ِناج ،ناج هدید

١٠٨٣ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شیوخ مدیدب ،مدید ار وت نوچ
ار )۵۴(شیک ْشوخ ٔهنیآ نآ نیرفآ

دش لاح ملاحُم ،مدید ار وت نوچ
دش )۵۶(ل�جِا )۵۵(ِقرغتسُم نم ِناج

)۵۷(د�ِبلا َحور یا دوخ ،مدید ار وت نوچ

داتف ممشچ زا دیشروخ نیا ِرهِم

نم مشچ ون زا تّمهیلاع تشگ
نمچ ردنا درگنن یراوخ هب زج

رون رون مدیدب دوخ ،متسُج رون
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رون رون مدیدب دوخ ،متسُج رون
روُحِ کشَر مدیدب دوخ ،متسُج )۵۸(روُح

نت میس و فیطل متسُج یفسوی
نم وت رد مدیدب یناتسِفُسوی

وج و تسج رد مُدب ت�نَج یپ رد
وت وزج ره زا دومنب یت�نَج

یوش هماج ،یوش سابل :رُزاگ )۱(
عوفدم :هدنکف )۲(
اپراهچ ناویح :روتُس )۳(
هطقن نیرت نییاپ ،هت :َگت )۴(
یدنمجرا و تّزع ینعم هب اجنیا رد ،تفاطل ،یجنردوز :یکُزان )۵(
نیمز ماک رد ندرب ورف ،ندرب ورف :فْسَخ )۶(
گنس باترپ ،نارابگنس :فْذَق )۷(
هدرسفا و نیگهودنا :دَنَژن )۸(
یرجه مشش نرق رعاش یونزغ ییانس میکح روظنم :یونزَغِ میکح )۹(
خرس لگ ،لگ :درَو )۱۰(
ندیلاب دوخ هب :شِزان )۱۱(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۱۲(
رترب ،طلسم ،هریچ :قیاف )۱۳(
تلوهس و یناسآ هب :هبُْغز )۱۴(
هیامورف ،تسپ :سَخ )۱۵(
.تسا دصرد لهچ لداعم هک ابر یعون :هدراچ هد )۱۶(
قح ترضح زا بیاغ ،رطاخ ناشیرپ :روضحیب )۱۷(
.دنک یم لمح واگ عوفدم ماّمح ِتخوس یارب دبس اب هکنآ :شکدبس )۱۸(
.دشاب هدشن حبِذ هک هدرُم ناویح هش� :رادرُم )۱۹(
هدنَمَر ،هدنزیرگ :روَفن )۲۰(
داد و لدع :تَلِدعَم )۲۱(
ربتس ،گرزب :تفَز )۲۲(
ک�اچ :تسُچ )۲۳(
½فرگ ینعم هب ندناتس ردصم زا ،ریگب :ناتسِب )۲۴(
دننام و ریظن :دیَدن )۲۵(
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½فرگ ینعم هب ندناتس ردصم زا ،ریگب :ناتسِب )۲۴(
دننام و ریظن :دیَدن )۲۵(
لماک ،هدنبای دشر ،دشر یاراد :دیشَر )۲۶(
رفیک ،تازاجم :تسایس )۲۷(
دشاب دامتعا دروم هک یسک :دََمتعُم )٢٨(
دهج یم اوه هب هک شتآ رگخا :رَرَش )٢٩(
رتش :لَمَج )٣٠(
یچیق :ضارقِم )۳۱(
شومچ ،شکرس ،نسوت :نورَح )٣٢(
نک هابتشا رتمک :وش مک طلغ )٣٣(
بذاج هغلابم هغیص .هدننک بذج رایسب :بوذَج )۳۴(
گرزب و ّمهم راک ینعم هب ْبطَخ عمج :بوطُخ )۳۵(
ییانشور ،رون :ایض )۳۶(
½فرگ تأشن ،ندرک شوارت :ندیهز )۳۷(
اطع و تمعن ینعم هب اجنیا رد ،هشوت و همقل :هلاَون )۳۸(
رگ هزیتس ،تخسرس ِنمشد :ّدُل )۳۹(
ندش نیگهودنا ،ندش هدرسفا :بائِتکِا )۴۰(
.تسا یهلا ِتلادع ِسمش داد ِدیشروخ زا روظنم ،تلادع :داد )۴۱(
یهایس :داوَس )۴۲(
ایرد :رحَب )۴۳(
ربا :باحَس )۴۴(
.دیامن یم بآ رظن هب رود هلصاف زا ،دایز یامرگ رثا رد هک راومه و فاص نیمز :بارَس )۴۵(
عقاوریغ ،ارگ لطاب :زاجم )۴۶(
ینهذ نم ،نادان و لوگ ،صقان و تشز ینعم هب اجنیا رد :دوبک و روک )۴۷(
.دندرکیم تیبرت ناروناج ندرک راکش یارب ار نآ میدق رد هک یراکش هدنرپ یعون :زاب )۴۸(
هاگ هیکت ،نوتس :دامِع )۴۹(
دایز رایسب ،هدیدنسپ ،بوخ :هِرِف )۵۰(
عنام ،هدنوش باجح ،هدنناشوپ :ِبجْحُم )۵۱(
هارمگ :یوَغ )۵۲(
یگدیشوپ ،½فر باجح رد :باجتحا )۵۳(
نییآ کین :شیک شوخ )۵۴(
بآ رد هدنورورف ،هدنوشروهطوغ :قرَغتسُم )۵۵(
یراوگرزب ،½شاد یمارگ :ل�جِا )۵۶(
ناهج دبلاک حور :د�ِبلا َحور )۵۷(
یتشهب یابیز نز :روُح )۵۸(


