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۲۷۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یبارخ و یتسم ز متشگ نانچ
یبآ ز منادیمن ار یکاخ هک

ار یسک مباییمن هناخ نیا رد
یبایب دشاب ،ایب ،یرایشه وت

تساپرب وت زا سلجم هک مناد نیمه
یبابک ای یبارش منادیمن

یناج ناج ناج ناج نطاب هب
یباتفآ باتفآ رهاظ هب

یحیسم هک ینوسف شوخ ور نآ زا
یباهش هک یزوسوید ور نآ زا

یبارش اریز ،نک یوخ شوخ ارم
یبRگ اریز ،نک یوب شوخ ارم

ار نمچ ینادنخب هک ،ییابص
یباذع وت ار ناگنشت هچ رگا

رازاب هب نیب دحیب ناتسم ،ایب
)۲(یباستحا رد )۱(بستحم وت رگا

یلاؤس ردنا یهگ ،ناهاوخ نان وچ
یباوج ردنا یهگ ،ناروجنر وچ

وت هدنخ هتوک ،قرب لاثم
)۳(یباحس تاملظ سوبحم نآ زا

یقاب ناطلس سلجم رد آرد
)۴(*یباوَجْلاَک ٍنافِج نادرگ نیبب

یناک ریز نکیلو یلعل شوخ وت
یباقن رد نکیلو یبوخ سب وت
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یباقن رد نکیلو یبوخ سب وت

یدیپس زاب یرپ هش یوس هب
)۵(یبارغ ،ناتسروگ هب یرپ رگو

وگیم و یتسد نزب اتخب ناوج
یبابش ای یبابش ای یبابش

دریگ تخس رو نخس سک اب وگم
یباوvصلاِب ْمَلَْعاِ tاَو وگب

۴۴۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶(یفقاوان نیزک نک یدْلَج کرت
)۷(یفَخْلاِب ْمَلعاُ tا ،دنبب بل

۱۰۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا شوه مه هدش وا شوگ دنب
وا شوهدم یا راد قح اب شوه

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس (۸)تلیسو یم تروص هچ ره
شدزادنا رود رحب تلیسو ناز

۳۵۰۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت یاهتبحص دوب ییایمیک
وت یاپ لد ٔهناخ زا دابم مک

)۹(دلُخ لخن زا یدب یخاش یکی وت
دُرب دلُخ ات ارم وا متفرگ نوچ

دوبر رد ار منت هکنآ دوب لیس
)۱۰(دوج یایرد بل ات ملیس درب

لیس یوس متفر بآ یوب هب نم
)۱۱(لَیک لَیک متفرگ رُد مدید رحب

ریگ بآ نونکا هک شدروآ )۱۲(ساط



Page 3 of 9

587_Qazal & Mathnavi 8/4/17 10:16 AM

ریگ بآ نونکا هک شدروآ )۱۲(ساط
ریقح مشیپ اهبآ دش ور :تفگ

)۱۳('یَرتْشا tا ز مدروخ یتبرش

ارم دیان یگنشت رشحم هب ات

داد بآ ار اههمشچ و یوج هکنآ
داشگ نم نوردنا رد یاهمشچ

راوخبآ و مرگ دوب هک رگج نیا
راوخ ،بآ ،وا تمه شیپ تشگ

)۱۴(دابِع رهب وا دمآ یفاک ِفاک

صعیهکٔ هدعو ِقدص
)داص ،�ع ،اي ،اه ،فاك(

ریخ هلمج نم ارت مهدب میفاک
ریغ یرای ٔهطساویب ببسیب

مهد یریس ارت نانیب میفاک
مهد یریم ترکشل و هاپسیب

مهد نیرسن و سگرن تراهبیب
مهد نیقلت اتسوا و باتکیب

منک نامرد توراد یب میفاک
منک نادیم ار هاچ و ار روگ

١ هیآ ، )١٩( ميرم هروس ،میرک نآرق 

)١( صعيهك

)حاتفم( صعيهك فورح
.تسا ىلاعت قح هدعو تقيقح

» صعيهك « حیضوت رد

.یگدنز ای ادخ ندوب یفاک زمر ،ک
.یگدنز تیاده زمر ،ه

.یگدنز یناوارف و یتسد هداشگ ای دَی زمر ،ی
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.یگدنز تیاده زمر ،ه
.یگدنز یناوارف و یتسد هداشگ ای دَی زمر ،ی

.ینهذ نم لهج سکعرب ،یگدنز ییاناد ،میلع زمر ،ع
.ینهذ نم یاه هدعو ندوب نیغورد لباقم رد ادخ یلوق شوخ -یگدنز ندوب دعَولا ُقداص زمر ،ص

۱۳ هیآ ، )۳۴( ابس هروس ،میرک نآرق *

هزادنا هب گرزب فورظ و اهسیدنت و دباعم لیبق زا تساوخىم هچ ره وا ىارب
دواد نادناخ ىا .دندروآ یم مهارف راوتسا و گرزب ىاهگيد و اههچضوح

.دنرازگرکش مناگدنب زا یکدنا طقف هکنآ لاح و دیرازگبركش

۱۰۹۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیادم زا دنک عمج ار نارحاس ات ار نوعرف م`سلاهیلع یسوم نداد تلهم

ار وت تلهم ورب دمآ رما :تفگ
ام ز یتسر مدش دوخ یاجب نم

بقع ردنا اهدژا و دشیمه وا
)۱۵(ّبحُم و اناد داّیَص گس نوچ

مد هدرک نابنج داّیَص گس نوچ
مُس ریز وا گیر درکیم ار گنس

دیشکیم رد مَد هب ار نهآ و گنس
دیدپ ار نهآ )۱۶(دییاخیم درخ

جرب ی�اب دوخ درکیم اوه رد
)۱۷(جرُگ و مور یو زا دشیم تمیزه هک

ماک ز رتشا نوچ تخادنایم )۱۸(کفک
ماذُج دشیم دز هک ره رب یاهرطق

تسکشیم لد وا نادند )۱۹(غَژ غَژ
تسد ز دشیم هیس ناریش ناج

یبتجم نآ دیسر دوخ موق هب نوچ
اصع دش وا زاب تفرگب وا )۲۰(ِقْدِش

بجع یا :تفگیم و درک یو رب هیکت
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بجع یا :تفگیم و درک یو رب هیکت
بش مصخ شیپ و دیشروخ ام شیپ

هاپس نیا دنیبنیم نوچ بجع یا
؟هاگتشاچ باتفآ رپ ی�اع

*)۲۱(اکَذ نیا و زاب شوگ و زاب مشچ
ادخ یدنبمشچ رد ماهریخ

نم ز مه ناشیا ،هریخ ناشیا زا نم
)۲۲(نَمَس نم ،ناشیا ،راخ یراهب زا

)۲۳(قیحَر ماج یسب مدرب ناششیپ

قیرف نیا شیپ هب شبآ دش گنس

شیپ هب مدرب و متسب لگ هتسد
شین ،شون و تشگ راخ نوچ یلگ ره

دوب ناشیوخیب ناج بیصن نآ
؟دوش یک ادیپ دناشیوخ اب هکنوچ

ام شیپ دیاب رادیب ٔهتفخ
اهباوخ دنیبب یرادیب هب ات

قلخ رکف دش شوخ باوخ نیا نمشد
قلح تس هتسب شترکف دپسخن ات

ار رکف دبور هک دیاب یتریح
ار رکذ و ار رکف تریح هدروخ

رنه رد وا دوب رتلماک هک ره
رتشیپ تروصب سپ ینعمب وا

دوب ناس نیا عوجر و تفگ ***نوعجار
دور هناخ و ددرگاو هلگ هک

)۲۴(دورو زا هلگ دیدرگاو هکنوچ

دوب گنهآشیپ هک زب نآ دتف سپ
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نیسپ گنل زب نآ دتفا شیپ
نیسِباعلاَ هوجُو 'یعْج�رلاَ کَحَْضا

ماگنه هب کنیا ،تفر یم رتبقع همه زا  فر هاگ هب هک گنل زب نآ(
هدزمغ و دولآ مخا هرهچ تشگزاب نیا .دیآ یم همه شیپاشیپ تشگزاب

).دنکیم نادنخ و نامداش ار نانآ

؟گنل موق نیا دندش یک هفازِگ زا
؟گنن دندیرْخب و دنداد ار رخف

جح موق نیا دنوریم هتسکش اپ
)۲۶(ْجََرف ات ناهنپ تس یهار )۲۵(جَرَح زا

قیرف نیا دنتسشب اهشناد ز لد
قیرط نآ دنادن شناد نیا کناز

تسا رَس نآز شلصا هک دیاب یشناد
تسا ربهر شلصا هب یعرف ره هکناز

؟دََرپ یک ایرد ضرع رب یرپ ره
دربیم )۲۷(یّنُدَل ملع ْنُدَل ات

درم هب یزومایب یملع ارچ سپ
؟درک کاپ ناز ار هنیس دیابب شک

شاب گنل رس نیزا یشیپ وجم سپ
شاب گنهآشیپ وت  شگاو تقو

)۲۹(فیرظ یا شاب (۲۸)نوُقِباّسلا َنورِخآ

)۳۰(فیرطٔ هویم دوب قباس رَجَش رب

 ،ریگب رارق زاتشیپ نانیسپ هرمز رد اناد و کریز یا(
).تسا تخرد رب مدقم تخرد هزات و رت هویم اریز

دوجو رد دیآ رخآ هویم هچرگ
دوب دوصقم وا کناز وا تس لوا

****'انَل َمْلِع � :یوگ کیRم نوچ
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****'انَل َمْلِع � :یوگ کیRم نوچ
'اَنتْمvلَع وت تسد دریگب ات

ات »تسین یشناد ار ام« :وگب ناگتشرف دننام(
).دریگب ار وت تسد »یتخومآ ام هب هکنآ زج«

)۳۱(اجِه وت ینادن بتکم نیرد رگ

)۳۲('یجِح رون زا یرپ دمحا وچمه

دRب ردنا رادمان یشابن رگ
دابِعْلاِب مَلَْعا tا یاهن مک

).تسا رتاناد شناگدنب لاح هب دنوادخ یوشن روهشم و رادمان رهاظ ملع هب رهش رد رگا(

تسین فورعم نآ هک ناریو نآ ردنا
تس یرز ٔهنیجنگ ظفح یارب زا

؟جنگ دنهنب یک فورعم عضوم
جنر ریز رد جرف دمآ َلبِق نیز

کیلو اجنیا )۳۳(لاکِش سب درآ رطاخ
کین )۳۵(روتُسا ار )۳۴(لاکشِا دُلکْسِب

زوسلاکشا یشتآ شقشع تسه
زور رون دبورب ار یلایخ ره

ىضترم یا باوج وج وس نآ زا مه
ارت رم وس نآ زا دمآ لاؤس نیک

تس یهر هش ،لد ٔهشوگ یب ٔهشوگ
تس یهم زا برغ � و یقرش � بات

ادگ نوچ وس نآ زا و وس نیزا وت
؟ادَص ییوجیم هچ ینعم هُک یا

وت درد تقو هک وج وس نآ زا مه
)۳۶(ُوت ود یبر ای رکذ رد یوشیم

)۳۷(یمنیم وسنآ زا گرم و درد تقو
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)۳۷(یمنیم وسنآ زا گرم و درد تقو

)۳۸(؟یمَجَْعا ینوچ ،تفر تدرد هکنوچ

وگ tا یاهتشگ )۳۹(تنحم تقو
؟وک هار :ییوگ ،تفر تنحم هکنوچ

نامگ یب ار قح هک دمآ نآ زا نیا
نآ رب میاد دوب ،دسانشب هک ره

باجح شتسه نامگ و لقع رد هکناو
)۴۰(بیَج هدیردب هگ و تسدیشوپ هاگ

نوگن هَگ ،هریچ هاگ یوزج لقع
)۴۱(نونَ�ا ُْبیَر زا نميا ،یلک لقع

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

۱۷۹ هیآ ، )۷( فارعا هروس ،میرک نآرق **

اَهِب َنوُهَْقَفي َ� ٌبوُلُق ْمُهَلۖ  ِسْنªِْاَو ©ِنجْلا َنِم اًريِثَك َمvنَهَجِل اَْنأََرذ ْدَقَلَو
ُ�َْعأ ْمُهَلَو َلُوأۚ  اَهِب َنوُعَمْسَي َ� ٌناَذآ ْمُهَلَو اَهِب َنوُرِْصُبي َ� ٌ ْ±اَك َكِئٰ ِماَعْنَ

َلُوأۚ  �لََضأ ْمُه ْلَب .َنوُلِفاَغْلا ُمُه َكِئٰ

یسراف همجرت

 ىياهمشچ و دنمهف یمن نادب هك دنراد ىياهلد ]هك ارچ[مياهديرفآ خزود ىارب ار نايمدآ و ناينج زا ىرايسب انامه
 نامه نانآ ،دنرتهارمگ هكلب دنناياپراهچ نوچ اهنآ .دنونشىمن نادب هك دنراد ىياهشوگ و ،دننيبىمن نادب هك دنراد

.دنناگشیپ تلفغ

۱۵۶ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ***

َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ اvِنإَوِ َ©t اvِنإ ...

یسراف همجرت

.میور زاب وا یوس هب و میا هدش دیدپ ادخ زا ام …

۳۲ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ****
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۳۲ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ****

اَم vِ�إ َانَل َمْلِع َ� َكَناَْحبُس اوُلاَق
)٣٢( ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َكvِنإۖ  َاَنتْمvلَع

یسراف همجرت

 ،تسين ىاهتخومآ ام هب هچنآ زج ىشناد ار ام ،ادنوادخ تسار وت ىكاپ :دنتفگ ناگتشرف
.ميكح ىاناد ىيوت هک

هدننک باسح :بستحم )۱(
ندرک باسح :باستحا )۲(
ربا :باحس )۳(
ضوح یگرزب هب ییاه هساک :باوَجْلاَک ٍنافِج )۴(
هایس غRک ،غاز :بارغ )۵(
ینهذ نم شناد و تامولعم :یفقاوان )۶(
 ناهنپ لئاسم هب تساناد ادخ طقف :یفَخْلاِب ْمَلعاُ tا )۷(
هلیسو :تلیسو )۸(
تشهب :دلُخ )۹(
مرک ،ششخب :دوج )۱۰(
هنامیپ :لیَک )۱۱(
هساک :ساط )۱۲(
.تسا هدیرخ تشهب یازا رد ار اه یگدش تیوه مه همه دنوادخ :هبوت هروس ۱۱۱ هیآ هب هراشا :'یَرتْشا tا )۱۳(
دبع عمج ،ناگدنب :دابِع )۱۴(
رادتسود :ّبحُم )۱۵(
دیوج یم :دییاخیم )۱۶(
.دنا هتفر رامش هب یدنمروز و یرو�د رهظم نایجرگ و نایمور قوف تیب رد ،ناتسجرگ نکاس ماوقا :جرُگ )۱۷(
فک :کفک )۱۸(
.دیآرب اهنادند زا امرس رثا رب ای و یزیچ ندروخ تقو رد هک ییادص و زاوآ :غَژ غَژ )۱۹(
ناهد هشوگ ،بل جنک :ِقْدِش )۲۰(
عبط یزیت ،یرایشوه :اکَذ )۲۱(
نمسای لگ :نَمَس )۲۲(
وبشوخ و بان بارش :قیحَر )۲۳(
.تسا هاگارچ روظنم تیب نیا رد .تسا ندش رضاح و ندش دراو قلطم ای و همشچرس هب ندش دراو ینعم هب ُدَِری َدَرَو لعف ردصم :دورو )۲۴(
انگنت ،یگنت :جَرَح )۲۵(
شیاشگ :ْجََرف )۲۶(
یهلا ملع :یّنُدَل ملع )۲۷(
زاتشیپ نانیسپ :نوُقِباّسلا َنورِخآ )۲۸(
بیجن ،امن شوخ و فیطل ،اناد و کریز :فیرظ )۲۹(
هزات و رت :فیرط )۳۰(
ندرک یجه :اجِه )۳۱(
ءاجَحا نآ عمج ،لقع :یجِح )۳۲(
یراوشد ینعم هب یبرع لاکشِا ففخم :لاکِش )۳۳(
روتس دنب یاپ ینعم هب لاکِش یبرع هملک زا :لاکشِا )۳۴(
بسا ،روتس :روتُسا )۳۵(
�ود ،هدیمخ :ُوت ود )۳۶(
ندومن هجوت ،ندرک لیم ینعم هب ندیمن زا :یمنیم )۳۷(
هراچیب و ریبدت یب :یمَجَْعا )۳۸(
Rب ،جنر :تنحم )۳۹(
هقی ،نابیرگ :بیَج )۴۰(
راوگان ثداوح :نونَ�ا ُْبیَر )۴۱(


