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۲۳۵۲ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم  

هب ناج رازه دص ز ماج کی
هن ورگ ام شامق و زیخرب

میدرک هبوت شیوخ دوخ زا ام
هد نیا زا میوریمن چیه ام

ار ام بارش دنک گنرکی
هِم و هِک دوش یکی ود ره ات

دش یهت Kشیوخ ز شیورد
هد رپ ،رقف بارش وت هد رپ

ار نامک نآ نک هز هب و زیخرب
هز نوچ هداب و نامک مییام

لعفرپ لقع دنامب یاجرب
هبرف ریپ یازس تسا نیا

!؟تسهدید هک دوخ ،میروخن مغ ام
ْهِع دنک وا و یشک راب وت

ور هش یوس هب مغ ز زیرگب
هج نورب تیراع هناخ زو

۱۷۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تخر همه یم ورگ زا دندتساو نایفوص
دنامب رامخ هناخ رد هک دوب ام قلد

۲۷۲۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 2 of 8

560_Qazal & Mathnavi 6/17/15 1:17 PM

۲۷۲۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مUسلاهیلع یسوم هب ندروآ نامیا رد ناماه شریزو اب نوعرف ندرک تروشم

دیدب شیاهنت نوچ ناماه اب تفگ
دیرد ار نابیرگ و ناماه تسج

نیعَل نآ درک اههیرگ دز اهگناب
نیمز رب ار هَلُک و راتسد تفوک

هاش یور ردنا تفگ هنوگچ هک
هابت فرح نآ خاتسگ نینچ نیا

وت هدرک رjخَسُم ار ملاع هلمج
وت هدرک رز نوچ تخب اب ار راک

جاجِلیب براغَم زو قراشَم زا
)۱(جارخ ناناطلس دنرآ وت یوس

داش دنلام یمه بل ناهاشداپ
دابقیک یا وت کاخ ٔهناتس رب

ام پسا دنیبب نوچ یغای بسا
اصع یب دزیرگ دنادرگب ور

ناهج دوجسم و دوبعم نونکات
؟ناگدنب )۲(ٔهنیمک یدرگ ییهدوب

تسرت شوخ نیز ندش شتآ رازه رد
تسرپهدنب دوش یدنوادخ هک

نیچ هاش یا ارم لوا شُکب هن
نیا هاش رب نم مشچ دنیبن ات

نزب ندرگ ارم لوا اورسخ
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نزب ندرگ ارم لوا اورسخ
نم مشچ تjلذَم نیا دنیبن ات

نینچ نیا ادابم و تس هدوبن دوخ
نیمز نودرگ دوش نودرگ نیمز هک

دنوش ام شاتهجاوخ نامناگدنب
دنوش ام شارخلد )۳(نامنyدیب

روک تسود ،و نانمشد نشورمشچ
روگ رعق ،ناتسلگ سپ ار ام تشگ

۲۷۳۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ةَنْع3للاِهیلَع ناماه نخس )۴(فییزت

وا تخانشن یمه نمشد زا تسود
وا تخابیم ژک هناروک ار درن

نیعل یا دَوْبَن وت زج وت نمشد
نیک هب نمشد وگم ار ناهانگیب

تس تلود دب تلاح نیا وت شیپ
تس )۵ْ(َتل رخآ و لوا وداود هک

)۶(نازَخزَخ یزاتن تلود نیزا رگ
نازخ دیآ یمه ار تراهب نیا

۱۳۳۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

روخبْ َتل رخآ هبْ وَدْ وَد شلوا
رخ گرم دوبن هناریو نیرد زج

تسد هب یتفرگب هک یراک دِج هب وت
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تسد هب یتفرگب هک یراک دِج هب وت
تس هدش هدیشوپ وت رب مد نیا شبیع

راک هب نت ندادب ینات یمه ناز
راگدرک شبیع وت زا دیشوپب هک

نآ رد یمرگ هک رکف ره نینچمه
ناهن وت زا تس هدش ترکف نآ بیع

)۷(نْیَش و بیع وز یدش ادیپ رگ وت رب
)۸(نَْیِقرشَ�اَْدعُب ْتناج یدیمر وز

یوشیم نامیشپ وز رخآک لاح
؟یود یک لوا لاح نیا دوب رگ

ام ناج رب نآ لوا دیشوپب سپ
اضق قفو رب راک نآ مینک ات

دیدپ دوخ مکح دروآ اضق نوچ
دیسر ینامیشپ ات دش او مشچ

۲۷۴۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدید سب وت وچ برغم و قرشم
دناهدیربب نت ز ناشیا رس هک

رارقرب دوبن هک برغم و قرشم
؟رادیاپ ار یسک رخآ دننک نوچ

دنب و سرت زک یروآ رخف نادب وت
دنچ زور مدرم تشگ تسولپاچ

دننکیم یدوجس مدرم ار هکره
دننکآیم وا ناج ردنا رهز
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دننکآیم وا ناج ردنا رهز

شدجاس نآ وا زا ددرگرب هکنوچ
شدِبوم و دوب رهز ناک وا دناد

* ُهُسْفَن ْتjلَذ هک ار نآ کُنُخ یا

وا هُک نوچ دش یشکرس زک نآ یاو

تسه هک ناد لتاق رهز ،ربکت نیا
تسم ،جیگ نآ دش رهز رپ یم زا

یرِبدُم دشون رهز رُپ یم نوچ
یرس دنابنجب مدکی برط زا

دتف شناج رب رهز مد کی دعب
دتس و داد دُنک شناج رد رهز

داقتعا ار شایرهز یرادن رگ
داع موق رد رگن دمآ رهز هچ وک

یهش رب دبای تسد یهاش هکنوچ
یهچ رد دراد زاب ای شَدَشْکب

ار هداتفا ٔهتسخ دبایب رو
اطع دهدب و هش دزاس شمهرم

ارچ سپ ربکت نآ تسرهز هن رگ
؟اطخیب و هانگیب ار هَش تشُک

؟تخاون نوچ تمدخ ز یب ار رگد نیو
تخانش دیاش ار رهز شبنج ود نیز

دزن ار ییادگ زگره نزهار
؟دَزَگ زگره ار هدرم گرگ گرگ

تسکش نآ یارب ار یتشک رْضِخ
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تسکش نآ یارب ار یتشک رْضِخ
تسر )۹(راّجُف زا یتشک دناوت ات

وش هتسکشا دهریم هتسکش نوچ
ور رقف ردنا تسرقف رد نما

دنچ دقن ناک زا تشاد وک یهُک نآ
)۱۰(دَنُلک مخز زا هراپ هراپ تشگ

تسا یندرگ ار وک تسوا رهب غیت
تسین مخز یو رب تس هدنگفاک هیاس

)۱۱(یَوغ یا شتآ و تسطفن یرتهم

؟یوریم رذآ رب نوچ رذارب یا

نیمز اب دشاب راومه وا هچره
نیبب ؟ددرگ فده یک ار اهریت

وا هاگنآ نیمز زا درآ رب رس
)۱۲(وُفَر یب دبای مخز اهفده نوچ

تسا ینم و ام نیا قلخ نابدرن
تسا ینداتفا نابدرن نیز تبقاع

تسرتهلبا دور رتyاب هک ره
تسکش دهاوخ رتب وا ناوختساک

دَوُب نآ شلوصا و تس عورف نیا
دَوُب نادزی تکرش )۱۳(ع�فَرَت هک

وز هدنز یتشگن و یدرمن نوچ
وجکْلُم تکرش هب یشاب ییغای

تسا یو دوخ نآ یدش هدنز ودب نوچ
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تسا یو دوخ نآ یدش هدنز ودب نوچ
؟تسا یک تکرش ،نآ تسا ضحم تدحو

وج لامعا ٔهنیآ رد نیا حرش
وگ و تفگ زا نآ مهف یباین هک

نورد رد مراد هچنآ میوگب رگ
نوخ لاح ردنا ددرگ اهرگج سب

تسا سب نیا ار ناکریز دوخ منک سب
تسا سک هد رد رگا مدرک ود گناب

دب راتفگ نادب ناماه نآ لصاح
دز نوعرف نآ رب یهار نینچ نیا

ناهد ات هدیسر تلود ٔهمقل
ناهگان هدیرب وا یولگ وا

داب هب وا داد ار نوعرف نمرخ
دابم بحاص نینچ نیا ار هش چیه

* 
تسا هدرک رود مدرم زا دوخ دنزگ و هدیدرگ دنمهوکش شنورب و هدش وکن شنورد و  هتشگ ل�ح شبسک و هدش راوخ و مار شسفن هک یسک لاح هب اشوخ :یوبن ثیدح هب هراشا

۲۷۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
نوعرف لد رد ناماه نخس ندرک ریثات هب نوعرف نامیا زا م<سلاهیلع یسوم ندش دیمون

دوُج و میدومنب فطل :یسوم تفگ
دوبن یزور ار تیدنوادخ دوخ

نیتسار دَوْبَن هک یدنوادخ نآ
نیتسآ هن ناد تسد هن ارو رم

دَوُب هدیدزد هک یدنوادخ نآ
َدُوب هدید یب و ناج یب و لد یب
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َدُوب هدید یب و ناج یب و لد یب

ماوع تدنداد هک یدنوادخ نآ
ماو وچمه وت زا دنناتسب زاب

قح هب تیراع یدنوادخ هد
قَفjتُم دشخب تیدنوادخ ات

تایلام ،جاب :جارخ )۱(
رتمک ،نیرتمک :هنیمک )۲(
وسرت :لد یب )۳(
ندرک ریقحت :فییزت )۴(
یلیس :تَل )۵(
.تسا ندیزخ لاح رد هک یسک ،ناگنل گنل :نازَخزَخ )۶(
.یدب ،بیع ،یتشز :نیَش )۷(
.برغم و قرشم نایم هلصاف :نیقرش�اَدعُب )۸(
ناراکهابت :راّجُف )۹(
گنلک :دنلُک )۱۰(
هارمگ :یوَغ )۱۱(
.هماج خاروس و یگراپ Kخود :وُفَر )۱۲(
.ربکت ،Kسج یدنلب :ع�فَرَت )۱۳(


