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۱۶۱۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مرادن راک نیا زج هک تقشع ِقشاع نآ منم
مرادن راکنا زج هب ،قشاع هن هک سکنآ رب هک

میوپن وت ِریغ یوس ،میوجن وت ِریغ ِلد
مرادن راخ ره ِرس ،میوبن غاب ره ِلگ

ناملسم تشگ نم ِلد ،نامیا مدروآ وت هب
مرادن رادلد وت وچ ،ناج یا هک تفگ لد وت هب

مناوخن ود ،منیبن ود ،منابز و مشچ ییوت وچ
مرادن رارقِا سک هب ،نآ ییوت هک ناج کی ِزُج

؟مشورف هکرس ور هچ ز ،مشون وت ِدهَش زا نم وچ
مرادن )۲(راردِا هک هن ؟مشوک هچ )۱(قزِر ِتهج

ناطیش ِینامهم ز هن ،ناطلس )۳(هروبَرکِش ز
مرادن )۴(راهان ِرس ،ناوخ نیا رب ریس مروخب

مد منزن )۵(تَضایر ز ،مغ مروخن ،مغ مروخن
مرادن رایسب ِرز رگ ،رگنب رز نوچِ خُر

نیریشِ مغ jِّا رگم ،مغ لد ِورسخ دروخن
مرادن راوخمغ ِلد رخآ ؟مروخ مغ لد هچ هب

نکیلو حرش یمنک نمیا و )۶(فِیاخ ره یپ
مرادن راتفگ ِلد نطاب pِفگ نخس ز

؟ینوچ هک یوگ یربخ ،ینونجِ غادیب هک وت
مرادن راثآ رگد هنوگچ و نوچ زا نم هک

منید و قحلا سمش ِهَم دمآرب زیربت ز وچ
مرادن رادهَپِس ِناتسبش ِهام نیا ِرَس

۳۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷(طابِر ره ردنا هکنآِ مuغ نم
)۸(طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسر رد نکسم هب ات

تسین خرس وا ،دش خرس نهآ هچرگ
)۹(تسینزشتآ ِّتیراع وترپ

ارس ای نزور رون رپ دوش رگ
ار دیشروخ رگم ،نشور نادم وت

۱۰۸۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۰(رتوز هله ،کریز هله ،کریز هله ،کریز هله

رب رس هب هداب دودب یقاس ِشبنج زک هله

هداشگ هنیجنگ ِرَس ،هدایپ حور دودب
رب رمق ِیور )۱۱(یطلغ هداهن هرُهز نوچِ خر

)۱۲(اساوُم و ربص نیا لِهِب ،اسایم و نیشنم هله

رب رَرَش هب مگید وچ هک ،)۱۳(اساقُم و دهج نیزگب

یتسبن هار ره ِرس ،یتسرپ هوشع مرگا
رب رحس هب )۱۴(تَیار هدز ،یتسدش زور نم بش

هب رفس دیشروخ ز هک ،هجرب هله ،هجرب هله
رب رفس هب ار ناگمه ،هن رد هب هناخ زا مدق

نک ناج هب مسج زا رفس ،نک ناهن ِهار رفس
رب )۱۵(رَضُخ بآ نآ نزب ،نک ناور بآ تارف ز

۳۰۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ین ،)۱۶(تول زا و شتسهراچ ادخ زا
ین ،)۱۷(توغاط زا و نید زا تسا شا هراچ

)۱۸(نود ِیایند زا تسین تربص هک یا
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)۱۸(نود ِیایند زا تسین تربص هک یا

*نوُدِها�ا َمْعِن ز یراد نوچ ربص

میعَن و زان زا تسین تربص هک یا
؟میرک ِ�ا ز یراد نوچ ربص

دیلپ و کاپ زا تسین تربص هک یا
دیرفآ نیک نآ زا یراد نوچ ربص

راغ ز دمآ نورب وک یلیلخ وک
؟راگدرک وک ناه ،�بَر اذه :تفگ

 دیآ نوریب تیّدام هناخناهن و تعیبط راغ زا هک قح ترضح صلاخ تسود نآ تساجک
؟ناهج یقیقح دنوادخ تساجک :دیوگب هاگنآ ،تسا نم راگدرورپ نیا :دیوگب و

۴۸ هیآ ،)۵۱(تايراذ هروس ،میرک نآرق *

ْ�اَو �ا َمْعَِنف اَهَانْشََرف َضْرَْ َنوُدِهاَ

.ناگدنرتسگ وکین مییام سپ ،میدنارتسگب ار نیمز و

۱۵۴۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش سفن وا ،سفن ِبولغم وک لقع
دش سحَن ،دش لَُحز ِتام ،یرتشم

رظن نیا نادرگب یسحَن نیرد مه
رگن رد تسحَن درک هک یسک رد

)۱۹(دَم و ّرَج نیا درگنب هک رظن نآ

دز بَقن یدعَس یوس یسحَن ز وا

لاح هب یلاح تََدنادرگ یمه ناز
لاقتنا رد نانکادیپ دِض هب دِض

۴۲۲۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

خوش ،قشع نآ و لجا زا نازرل ،لقع
؟خولک نوچ ناراب ز دسرت یک گنس

تسا مجنپ نیا یونثم )۲۰(ِفاحِص زا



Page 4 of 8

685_Qazal & Mathnavi 11/14/17 3:41 PM

تسا مجنپ نیا یونثم )۲۰(ِفاحِص زا
تسا )۲۲(مُجَنا نوچ ،ناجِ خرچ )۲۱ِ(جوُرب رب

ساوح ره هراتس زا دباین هر
سانشهراتسِا ِنابیتشک هک زج

نارگیدِ مسِق تسین هراظن زج
نارِق زا و دنلفاغ شدوعُس زا

زور هب ات اه بش ریگ ییانشآ
زوسوید یاهراتسِا نینچ اب

ناُمگدب ِویدِ عفد رد یکی ره
نامسآ ٔهعلق )۲۳(زادناتفن تسه

تسا برقع نوچمه وید اب نارتخا
)۲۴(تسبَرقjَا �یلَو وا ار یرتشم

۲۹ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

نایرگ هدید رد و ربلد دش هک سوسفا
تسا بآ رب ِشقن وا ِطخ ِلایخ ِریرحت

دوب ناوتن نمیا هک هدید یا وش رادیب
تسا باوخ ِلزنم نیا رد هک مَدامَد ِلیس نیز

نکیلو وت رب درذگیم نایع قوشعم
تسا باقن هتسب نآ زا دنیبیمه رایَغا

۳۱۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲۵(انم�َرک ِقوط و تسناج ِتعلخ قشع هک

باجح ِعفر یارب و لاصو ِکلم یارب

۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاش ناویح ّسح یدیدب رگ
ار �ا رخ و واگ یدیدب سپ

ارت رم رگید ّسح یدوبن رگ
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ارت رم رگید ّسح یدوبن رگ
اوه نوریب ز ناویح سح زج

؟یدب یک )۲۶(م�َرکُم مدآینب سپ
؟یدش مَرحَم کرتشم ّسح هب یک

۳۷۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یهَش مدآ ینب َانْم�َرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه ،یکشخ هب مه

 رامش هب هاشداپ .»میتشاد یمارگ ار ناگداز یمدآ ام« :یلاعت قح ترضح لوق یاضتقا هب وت
ایرد رد مه و یهن یم ماگ یکشخ رد مه اریز ،یور یم

ناجب ِرَْحبْلا یلع ْمُهَانْلَمَح هک
نار شیپ َربْلا یلع ْمُهَانْلَمَح زا

 رد ار نانآ « هکنیا یاضتقا هب و »میدرک لمح ایرد رب ار نانآ « :یتسه هیآ نیا یانعم لومشم ،حور ثیح زا وت
.باتشب انعم یایرد یوس هب و رذگ رد هدام و کاخ ملاع زا »میدرک لمح یکشخ

تسین هار ،)۲۷(َرب یوس ار کیuم رم
تسین هاگآ ،رحب ز مه ناویح ِسنج

)۲۸(کَلَم زا یناج هب ،ناویح نت هب وت

کلف رب مه ،نیمز رب مه یور ات

رشب دشاب ُْمکُْلثِم رهاظ هب ات
**روهدید ِهْیَلإ یَحُوی لد اب

 رهاظ بسح رب ،دوش یم یحو وا هب هک ینیب نشور و ریصب نآ روطنیمه
.تسا هدوب یمدآ ،نایمدآ امش همه دننام

نیمز رب هداتف یکاخ بلاق
نیَربِ خرچ نآرب نادرگ واِ حور

مuغ یا مینایباغرم همه ام
مامت ام ِنابز دنادیم رحب

)۲۹(رَیط وچ ام ،دمآ رحب ،نامیلس سپ
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)۲۹(رَیط وچ ام ،دمآ رحب ،نامیلس سپ

ریَس میراد دبا ات نامیلس رد

هنب ایرد رد یاپ ،نامیلس اب
هرز دص دزاس بآ دواد وچ ات

تسرضاح هلمج شیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس و دنبمشچ تریغ کیل

لوضف وّ یکانباوخ و لهج ز ات
)۳۰(لولَم یو زا ام و ام شیپ هب وا

۱۱۰ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق **

...�يَِلإٰ ىَحُوي ْمُكُْلثِم ٌرَشَب اََنأ اَم�ِنإ ْلُق

…دوش یم یحو نم هب هک متسه امش دننام یرشب زین نم وگب ربمایپ یا

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یو

)۳۲(ینَس و )۳۱(ربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ

)۳۳(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لّصتم

ندش یلاخ زا )۳۴(سارهَم ،وگب نیه

نیتسار یاک ،شدمآ نیز لُق ِرما
نیا تسایرد وگب ،دش دهاوخن مک

)۳۶(غj هب ار تبآ هک ینعی )۳۵(اُوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک ،نک مک فلت نیه

۱۳۹۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ماوت ِداش و شوخ و تسم ،ماوت ِداب رپ و هبرف
موشن ناطیش هدنب ،ماوت ِدازآ و هدنب

۲۷۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۷۱۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

زیخ هک دمآ نخس رد یباتفآ
زیتس مک ،هجَرب ،زور دمآ رب هک

؟هاوگ وک اباتفآ :ییوگب وت
هاوخ هدید قح زا روک یا :تدیوگ

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۳۷(غuَب دراد شیروک ،pسُج نیع

۳۷۱ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

شتآ دنز لقاع ِدهاز دص نمرخ رد
میداهن هناوید ِلد رب ام هک غاد نیا

ظفاح وچ میدوب وت ز یلایخ هب عناق
میداهن هناگیب و تّمه ادگ هچ بر ای

۷۳۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن ام ِنارتخا دنتشگن ات
ناهج ِدیشروخ تسا ناهنپ هکناد

یزور :قزِر )۱(
هفیظو ،هنایهام ،قوقح :راردِا )۲(
دنیوگ باطُق نونکا هک ینیریش یعون :هروبَرکِش )۳(
هنسرگ ،دشاب هدروخن یزیچ هک یسک :راهان )۴(
ندیشک جنر ،تنحم ،جنر :تَضایر )۵(
ناسرت ،هدنسرت :فِیاخ )۶(
ارس ،هناخ :طابِر )۷(
ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۸(
هدننزشتآ :نزشتآ )۹(
رتدوز :رتوز )۱۰(
زادنا طلغ :یطلغ )۱۱(
یتحار ،شیاسآ :اساوُم )۱۲(
جنر لمحت :اساقُم )۱۳(
ملع ،مچرپ ،قریب :تَیار )۱۴(
ناویح بآ ،تایح بآ :رَضُخ بآ )۱۵(
اذغ :تول )۱۶(
ادخ زج یدوبعم ره ،زواجتم ،شکرس :توغاط )۱۷(
تسپ :نود )۱۸(
دم و رزج :دَم و ّرَج )۱۹(
اه باتک ،اهرتفد ،هفیحص عمج :فاحِص )۲۰(
اه جرب :جوُرب )۲۱(
مجَن عمج ،نارتخا ،ناگراتس :مُجَنا )۲۲(
دراب یم شتآ هک یسک :زادناتفن )۲۳(
تسود نیرت کیدزن :بَرقjَا �یلَو )۲۴(
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دراب یم شتآ هک یسک :زادناتفن )۲۳(
تسود نیرت کیدزن :بَرقjَا �یلَو )۲۴(
میتشاد یمارگ :انم�رَک )۲۵(
دنمجرا و یمارگ :م�َرکُم )۲۶(
یکشخ :َرب )۲۷(
هتشرف :کَلَم )۲۸(
هدنرپ :رَیط )۲۹(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۳۰(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۱(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۲(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۳۳(
سرتن :سارهَم )۳۴(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۳۵(
)۳۶( jهدوهیب ،یخوش ،لزه :غ
لیلد و ناهرب ،تلjد :غuَب )۳۷(


