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۱۴۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدیسر هاچ یوس هار زا رگد راب
میدیسر 9ا هب ماسجا تبرغ زو

تسدیسرن نوچ یسک هاش نادب بسا اب
میدیسر هاش نادب و میدادب بسا ام

میدناشف کاخ نیا رد کشا یسب ربا نوچ
میدیسر هام نادب و میتشذگ ربا زو

دیبوکب ،تشگ ام تبون ،نانز لبط یا
میدیسر هاگرخ هب هک ،آ نورب ،کرت یو

میتسشن هاچ نب هب فسوی وچ دنچ کی
میدیسر هاچ رس هب ،دمآ )۱(نَسَر رس ناز

میتسکشب دمحم شیپ )۲(منص دنچ ام
میدیسر هاوخلد ربلد منص رد ات

میدیسر رود زا هک دییآ رتکیدزن
میدیسر هار زا هک دیسرپب لاوحا و

۹۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دییاپیم دنچ هک اهناج هب دیسر ادن
دییآزاب شیوخ یلصا هناخ یوس هب

ناتاپ رب تسیا هدنک نینچ وچ لگ و بآ ز
دییاشگب هراپ هراپ اپ ز هدنک دهجب

دیور هناخ هب و تبرغ نیا زا دینک رفس
دییامرف مزع میلولم قارف نیا زا

اهنابایب و هچ بآ و هدنگ غود هب
دییاسرف دنچ هدوهیب هب شیوخ تایح
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دییاسرف دنچ هدوهیب هب شیوخ تایح

۲۸۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب تمعن زا رتشوخ تمعن رکُش
دور تمعن یوس یک )۳(هرابرکُش

تسوپ وچ تمعن و تمعن ِناج رکش
تسود یوک ات ارت درآ رکش کنآ ز

)۴(هابِتنا رکش و تلفغ درآ تمعن
هاش رکشِ مادب نک تمعن دیص

۴۶۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نیز و بسا ِْریَس ایرد هب ات
دَُوب نیبوچ بکرم َتنیزا دعب

تسَرْتَبا یکشخ هب نیبوچ بکرم
تسربْهَر ار ناییایرد نآ صاخ

دَُوب نیبوچ بکرم یشومَخ نیا
دَُوب نیقلت یشُماخ ار نایرْحَب

دنکیم تلولَم هک یشومَخ ره
دنزیم »وس نآ قشع« یاههرعن

»؟تسارچ شماخ بجع« :ییوگیمه وت
؟تساجک ششوگ بجع :دیوگیمه وا

۱۷۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

منز مه رب ار تفگ و توص و فرح
منز مد وت اب هس ره نیا یب هک ات

۴۶۲۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ربخیب وا مدش رک هرعن ز نم
رک دنتسه (۵)رَمَس نیز ناشوگزیت
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رک دنتسه (۵)رَمَس نیز ناشوگزیت

دنزیم هرعن باوخ رد یکی نآ
دنکیم نیقلت و ثحب نارازه دص

ربخیب وا یولهپ هتسشن نیا
رش و روش ناز رک و تسنآ دوخ هتفخ

تسکش نیبوچ بکرم ْشِک یسک ناو
تسا یهام دوخ وا ،بآ رد دش هقرغ

تس یردان ،ایوگ هن و تسا شومخ هن
تسین مان ترابع رد ار وا لاح

)۶(بَجَعلاُوب ،نآ تسه ود ره ،ود نیز تسین
بدا زا تسا نورب |فگ نیا حرش

دورویب و )۷(کیکر دمآ لاثم نیا
دوبن رتهب نیا زا سوسحم رد کیل

۷۵۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

َمنَص لها و )۸(یقساف رگ :قح تفگ
منک اهتباجا ،یناوخ ارم نوچ

)۹(لوخُشیم و ریگ تخس ار اعد وت
لوُغ تسد زا تدناهرب تبقاع

مدآ دQیم ،قرشم مایپ ،یروهM لابقا

دش ادیپ یرگج نینوخ هک قشع دز هرعن
دش ادیپ یرظن بحاص هک دیزرل نسح

روبجم ناهج کاخ زا هک تفشآ ترطف
دش ادیپ یرگن دوخ ینکش دوخ یرگ دوخ

لزا ناتسبش هب نودرگ ز تفر یربخ
دش ادیپ یرد هدرپ نایگدرپ یا رذح

تایح شوغآ هب شیوخ زا ربخیب وزرآ
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تایح شوغآ هب شیوخ زا ربخیب وزرآ
دش ادیپ یرگد ناهج و درک او مشچ

رمع همه مدیپت کاخ رد هک تفگ یگدنز
دش ادیپ یرد هنیرید دبنگ نیزا ات

۴۲۹۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰(ناسِیاس )۹(ندیلوخُش ببس هب ندروخ بآ زا بسأ هرک ندیمر رد ندز لثم

۴۶ٔ هرامشٔ هدیصق ،ییانس

نGهاج و نانمشد )۱۱(تمذم رد

ام هکنوچ تفگ دوخ ردام هب یاهرک نآ
دننز یمه )۱۲(یریفص ،میروخ یمه یبآ

یوگم هدهیب ورب :تفگ هرک هب ردام
)۱۳(دَنَنکیم شیر همه هک نک شیوخ راک وت

۴۲۹۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

میکح نآ دنپ و تفگ مریگب هن
)۱۵(میقس )۱۴(ینعط ره هب منادرگن رد

۴۲۹۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

باطخ ردنا وا تس هدومرف هکنآ
بآ دندروخیمه ردام و هرک

رفن نآ مد ره دندیلوخُشیم
روَخ بآ ،نیه ،�ه هک نابسا رهب

دیسریم هرک هب ندیلوخش نآ
دیمریم روخ زا و تشاد رب یمه رس

ارچ هرک یاک دیسرپ شردام
؟)۱۶(اقتسا نیز یتعاس ره یمریم

هورگ نیا دنلوخشیم :هرک تفگ
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هورگ نیا دنلوخشیم :هرک تفگ
)۱۷(هوکش مراد ناشگناب قافتا ز

دوریم اج زا دزرلیم ملد سپ
دسریم مفوخ هرعن قافتا ز

نیا زا تس هدوب ناهج ات :ردام تفگ
نیمز ردنا دندب ،نایازفا راک

دنمجرا یا نک شیوخ راک وت نیه
دننکیم رب دوخ شیر ناشیاک ،دوز

۲۳۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تفگب و لهجوبا ار دمحا دید
تفگش مشاهینب زک یشقن تشز

یتسار :هک ارو رم دمحا تفگ
)۱۸(یتسازفا راک هچرگ ،یتفگ تسار

باتفآ یا :تفگب شقیدص دید
باتب شوخ ،یبرغ ز یَن ،یقرش ز یَن

زیزع یا یتفگ تسار :دمحا تفگ
)۱۹(زیچ هن یایند ز وت هدیهر یا

ار ود ره ،هش یا :دنتفگ نارضاح
؟ارچ ار وگدض ود یتفگ وگتسار

تسد )۲۰(لوُقصَم ماهنییآ نم :تفگ
تسه هک دنیب نآ نم رد ودنه و کرت

۴۳۰۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

خارف بآ دوریم و گنت تقو
خاش خاش یدرگ رجه زک نآ زا شیپ

تایح بآ رُپ تس )۲۱(یزیراک هرهش
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تایح بآ رُپ تس )۲۱(یزیراک هرهش
تابن وت زا دَمَدرب ات شک بآ

ایلوا قطن یوج زا )۲۲(رضِخ بآ
ایب ،لفاغ ٔهنشت یا میروخیم

نف هب هناروک بآ ینیبن رگ
نز یوج رد وبس روآ وج یوس

تسه بآ وج نیردناک یدینش نوچ
تسب راک دیاب دیلقت ار روک

ار شیدنابآ کشم رب ورف وج
ار شیوخ کشم وت ینیب نارگ ات

۴۳۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

تسا شیوخ تسکش رد هک یشیورد ره
تسا شیدنا لایخ وا هک یربن نظ ات

تسا شیک شوخنآٔ هدرپارس هک اجنآ
تسا شیپ ملاع لک و ناکم و نوک زا

۲۹۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهدیم مغ ار شیدنا گرم غرم
ینکیم ایوگ و تسم ار ن�بلب

۵۵۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیرفاک خر نانچ رب نخان مخز
تسیرگ وا قارف رد هم خر هک

ار شیوخ یور وت ینیبیمن ای
ار شیدنا جاجل یوخ نک کرت

۱۲۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۲۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رود تخس یرود شیدنا لایخ یا
سرپم ازفاراک عبط زا وا رس

۴۳۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(لَِدتسُم وت یوش یدید نارگ نوچ

لد هاگنآ کشخ دیلقت زا تسَر

۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگن دوخ مشچ هب وت یراد مشچ
ربخیب )۲۴(یهیفس مشچ زا رگنم

ونش دوخ شوگ هب وت یراد شوگ
؟ورگ یشاب ارچ ار ن�وگ شوگ

نک هشیپ ار رظن یدیلقت ز یب
نک هشیدنا دوخ لقع یارب مه

۴۳۰۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نایع وج بآ روک دنیبن رگ
نارگ دنیب وبس نوچ دناد کیل

تفرب یبآ وبس ردنا وج ز هک
تفز و بآ ز دش نارگ و دوب کبس نیک

دوبریم رد ارم یداب ره هکناز
دوزف ملقِث مدیابرنیم داب

اوه ره دیابر ار ناهیفس رم
اوُق �ینارگ ناشدوبن هکناز

رَش درم دمآ رگنلیب یئتشک
رذح وا دباین ژک داب ز هک

ناما ار لقاع تس لقع رگنل
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ناما ار لقاع تس لقع رگنل
ن�قاع زا )۲۵(نک هزوُیرد یرگنل

دوبر رد نوچ درخ یاهددم وا
دوج یایرد نآ �رد هنیزخ زا

دوش نف رپ لد دادما نینچ نیز
دوش نشور مه مشچ لد زا دهجب

۳۳۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هدیشوپ رنه دمآ ضرغ نوچ
دش هدید یوس هب لد زا باجح دص

۴۳۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسشن هدید نیا رب لد زا رون هکناز
تسا )۲۶(لِطاع وتٔ هدید ،دش لد وچ ات

دز زین یلقع راونا رب وچ لد
دهد هدید ود هب مه یبیصن ناز

نامسآ ز کرابم باک نادب سپ
* نایب قدص و دشاب اهلد یحو

میروخ وج بآ مه هّرک نآ وچ ام
میرگنن )۲۷(نِعاط ساوسو نآ یوس

رپس هر یناربمغیپ وریپ
** رمش یداب همه ناقلخ ٔهنعط

دناهدرک یط هر هک نادنوادخ نآ
؟دناهدرک یک ناگس گناب )۲۸(اف شوگ

۱۱ ات ۹ یاه هیآ ،)۵۰( ق هروس ،میرک نآرق *

)٩( ِديِصَحْلا �بَحَوٍ تا�نَج ِهِب اَنْتَبْنَأَف اًكَراَبُم ًءاَم ِءاَم�سلا َنِم اَنْل�زَنَو

)١٠(ٌ ديِضَن ٌعْلَط اَهَلٍ تاَقِساَب َلْخ�نلاَو



Page 9 of 9

595_Qazal & Mathnavi 2/17/16 11:22 AM

)١٠(ٌ ديِضَن ٌعْلَط اَهَلٍ تاَقِساَب َلْخ�نلاَو

)١١(ُ جوُُرخْلاَ كِٰلََذكۚ  اًْتَيمً ةَْدَلبِ هِب اَْنَيْيحَأَوۖ ِ داَِبعِْلل اًْقِزر

 یسراف همجرت

 )۹( .میدنایور یندرکورد یاه هناد و اهغاب نآ هلیسوب و میداتسرف ورف تکرب رپ یبآ نامسآ زا و

 )۱۰( .دراد هدناشن مهرب و مکارتم ییاه هویم هک �اب دنلب ینانبامرخ و

)۱۱( .تسا ªنچ زين ]اهربق زا[ جورخ .میدرک هدنز ار هدرم نیمز ]بآ[ نادب و دشاب ناگدنب یزور ات

۵۴  هیآ ،)۵( هدئام هروس ،میرک نآرق **

...ٍ مِئَ� َةَمْوَل َنُوفاَخَي َ�َو �9ا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُي ...

یسراف همجرت

»... نارگتم�م تم�م زا دنسارهن و ادخ هار رد دننک راکیپ ...«

نامسیر :نَسَر )۱(
تب :منص )۲(
.تسا رکش قشاع و دنک یم رکش رایسب هک یسک :هرابرکُش )۳(
یهاگآ ،یرادیب :هابِتنا )۴(
هنابش یاه هصق ،دننک یم لقن بش رد هک یتیاکح :رَمَس )۵(
بیرغوبیجع زیچ ره :بَجَعلاُوب )۶(
تشز :کیکر )۷(
راکهانگ :قساف )۸(
ندز دایرف ،ندیلان :ندیلوخُش )۹(
سِیاس عمج ،بسا نانابهگن و نایبرم ،نانابروتس :ناسِیاس )۱۰(
شهوکن ،ییوگدب :تمذم )۱۱(
ندیشک توس ،ندز توس :ریفص )۱۲(
ندرک هدیاف یب شیوشت :ندنَک شیر )۱۳(
یریگداریا ،شنزرس :نعط )۱۴(
هنوگرامیب ،رامیب :میقس )۱۵(
بآ ندیشون :اقتسا )۱۶(
سرت :هوکش )۱۷(
رسدرد هیام :ازفا راک )۱۸(
تیمها و شزرا یب ینعم هب زیچان هملک زا رگید لکش :زیچ هن )۱۹(
هتفای لقیص :لوُقصَم )۲۰(
.تسا رابیوج و همشچ روظنم اجنیا رد ،نیمز ریز رد بآ یارجم ،ور بآ ،تانق :زیراک )۲۱(
تسا تایح بآ نامه :رضِخ بآ )۲۲(
هدننک ناهرب بلط ،هدنیوج لیلد :لَِدتسُم )۲۳(
درخ یب ،نادان :هیفس )۲۴(
ندرک ییادگ :ندرک هزوُیرد )۲۵(
رثا یب ،هرهب یب :لِطاع )۲۶(
هدننک شنزرس ،هدننز هنعط :نِعاط )۲۷(
.تسا هب ینعم هب اجنیا رد و دیآ یم لعف زا لبق هک یدنوشیپ :اف )۲۸(


