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۱۶۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک هَلی تَشود ِبش ،)۱(مدرک هَلی تَشود هله
مدروخب کاپ ِلد هب ،یداد هک هوشع و لَغَد

بشما نم )۲(هوشع مروخن ،منآ زا مه بشما هدب
مدرگن دهع نآ زا نم ،یدرگب دهع زا رگ وت

ییآرد هدید و لد هب ،ییایض و رون همه وچ
مدرسِ مد یدینش وچ ،یسرپب مرگِ مد هب

متام وت ِشیپ یسفن ،)۳(متابن خاش یسفن
)۴(مدَرن هرهُم َتَفک هب ؟مراد هچ هراچ ؟منک هچ

مشرف همه ار تمدق ،هدایپ و تسم یور وچ
مدرگ وت ِبساِ یپ ز ،هراوس هار یور وچ

هلاوح مادرف هب وت هلاس همه ،ناج یا نکم
)۷(مدرم هرَس ،)۶(ممیلَس هک )۵(یتفرگ لوگ ارم وت

؟دیاش و یراد اور وت ،ممیلس و لوگ رگا دوخ
مدرد ِفقاو دوش وچ ،دزوسب گنس لد هک

دشابن زین نیا زا مک ،مراذگن )۸(ِتک ادخ هب
مدرزِ خر رب یسََفن ،تخرُس هرهچ یهن هک

ییازفب مه نیا رب هک ییآرد فطل زا رگو
مدرََونِب ار ناهج ود یداش ز هسوب یکی هب

ْنُتpِعَف ْنُتpِعَف ْنُتpِعَف ْنُتpِعَف
مدرُم و متفر رگم هک ،ناج یا یتشاد نامگ وت

۱۶۰۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رخاف هداب نآ هدب ،رخآ و لوا یا هله
مدنسپ قشع یا وت هب رّونم مزب نیا دش هک

یناعم ِتابارخ ز یناج هداب نآ هدب



Page 2 of 9

686_Qazal & Mathnavi 11/21/17 9:41 AM

یناعم ِتابارخ ز یناج هداب نآ هدب
مدنهد هداب نآ زا هک رکاچ دزرا نادب هک

یمسر ِقطنم نیا زا وت ،ار ناج ِقطان نارپب
)۱۰(مدنَمَس فرح )۹(َِوگ هب ،نادیم دباییمن هک

۵۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوش یقاس دوخ هب یقاس ،دوش یقاب رد بابسا
دنز )۱۳(مَلعَ}اَ یzبَر لد ،)۱۲(دَُوگ )۱۱(یلعَ}اَ یzبَر ناج

لمع رد دش مود ِراب لزا ِشاقن هک هجرب
دنز )۱۵(مَلْعُم )۱۴(هِوسِک رب لدبیب یاهشقن ات

هتخوس قحان هچ ره ات هتخورفا یشتآ قح
دنز ملاع نآ )۱۷(ِبلق رب ،ار )۱۶(بلق دزوسب شتآ

وا ِقرب مد ره هک یقرش ،وا ِقرش لد ،قح دیشروخ
دنز میرمِ یسیع رب ،دهج )۱۸(مَهَدا هروپ رب

۱۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

هَدز هَر ِناوراک رگنب ،زیخ
هدش نابیتشک تس یلوغ فرط ره

۲۱۸۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۱۹(هلعشَم اب وا هک دشاب نآ لقاع
تسا هلفاق یاوشیپ و لیلد وا

ورشیپ نآ تسا دوخ ِرون ِوریپ
)۲۰(ورشیوخیب نآ تسا شیوخ ِعبات

۱۵۴۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

افو یب سب ،و دشاب )۲۱(لِفآ ،قرب
افص یب ،ینادن یقاب زا لِفآ

وگب ؟ددنخیم هک رب ،ددنخ قرب
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وگب ؟ددنخیم هک رب ،ددنخ قرب
وا رون رب دهن لد هک یسک رب

تسا یپ هدیْرُبب خرچ یاهرون
؟*تسا یک یبرغ } و یقرش } وچ نآ

ناد **راصَْباـْلا ُفَطْخَی وخ ار قرب
ناد )۲۲(راصَنا همه ار یقاب رون

.نادب مشچ روای و رای ار قح نادواج رون یلو ،دیابر یم ار مشچ ییانیب ،هقعاص رون

ندنار ار ،)۲۳(سََرف ایرد ِفک رب
ندناوخ یقرب رون رد یاهمان

تسا ندیدان تبقاع یصیرح زا
تسا ندیدنخ دوخ ِلقع رب و لد رب

تیصاخ زا لقع تسا نیب تبقاع
تبقاع دنیبن وک دشاب سفن

دش سفن وا ،سفن ِبولغَم وک لقع
دش سحن ،دش )۲۵(لَُحز تام ،)۲۴(یرتشُم

رظن نیا نادرگب یسحن نیرد مه
رگن رد تسحن درک هک یسک رد

)۲۶(دَم و ّرَج نیا درگنب هک رظن نآ

دز )۲۸(بَقن )۲۷(یدعَس یوس یسحن ز وا

لاح هب یلاح تََدنادَرگ یمه نآز
لاقتنا رد نانکادیپ دض هب دض

۳۵ هیآ ،(۲۴)رون هروس ،میرک نآرق *

ْ�اَو ِتاَواَم�سلا ُرُونُ ��ا ْنِم ُدَقُوي �يzرُد ٌبَكْوَك اَه�َنأَك ُةَجاَج�زلاۖ  ٍةَجاَُجز يِف ُحَابْصِْ�اۖ  ٌحَابْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِرُون َُلثَمۚ  ِضْرَ  

ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ ��ا يِدْهَيۗ  ٍرُونٰ ىَلَع ٌرُونۚ  ٌراَن ُهْسَسَْمت ْمَل ْوَلَو ُءيِضُي اَُهْتَيز ُداَكَي ٍة�يِبْرَغ َ}َو ٍة�يِقْرَش َ} ٍةَنُوْتَيز ٍةَكَرَابُم ٍةَرَجَش  
ۚ

ْ�اُ ��ا ُبِرْضَيَو  ٌمِيلَع ٍْءيَش zلُكِبُ ��اَوۗ ِسا�نِلل َلَاثْمَ  

 غارچ نآ و ،تسا یغورف رپ غارچ ،نآ رد هک تسا ینادغارچ دننام شرون فصو ؛تسا نیمز و اه نامسآ رون ادخ
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 غارچ نآ و ،تسا یغورف رپ غارچ ،نآ رد هک تسا ینادغارچ دننام شرون فصو ؛تسا نیمز و اه نامسآ رون ادخ
 ینوتیز تخرد ]نغور[ زا ]غارچ نآ و[ ،تسا ینابات هراتس ییوگ نیرولب لیدنق نآ هک ،تسا ینیرولب لیدنق نایم رد
 هکنآ یب ]قارتحا یگدامآ و یفاص ،یکاپ زا[ نآ نغور و ،دوش یم هتخورفا یبرغ هن و تسا یقرش هن هک تکرب رپ
 ار سک ره ادخ ؛)تسا ینشور رب ینشور( یرون زارف رب تسیرون .ددرگ رو هلعش تسا کیدزن ،دسر نادب یشتآ
 زیچ همه هب ادخ و ]دنمهفب ار قیاقح ات[دنز یم اهلثم مدرم یارب ادخ و دنکیم تیاده دوخ رون یوس هب دهاوخب

.تساناد

۲۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق **

…ْمُهَراَصَْبأ ُفَطْخَي ُقَْربْلا ُداَكَي

…دزاس انیبان ار ناشناگدید قرب هک دشاب کیدزن

۱۹۲۰ هرامش ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یوش )۲۹(هتسَر مغ ز یوش ادخ ِدیص رگ
یوش هتسب ،یور شیوخ تفص رد رو

تسوت ِهر ِباجح وت دوجو هک ناد یم
یوش هتسخ نامز ره هک ،نیشنم دوخ اب

۴۷۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

عامَس ِتقو دنز نیا قشع برطم
)۳۰(عادُص یدنوادخ ،و دنب یگدنب

مدع ِیایرد ؟قشع دشاب هچ سپ
مدق اجنآ ار لقع هتسکش رد

دش مولعم تنطلس و ّیگدنب
دش )۳۱(مُوتکَم یقشاع ،هدرپ ود نیز

یتشاد ینابز یتسه یکشاک
یتشادرب اههدرپ ناتسَه ز ات

نآ زا یتسهِ مَد یا ییوگ هچ ره
نادب ،یتسب وا رب رگیدٔ هدرپ

لاح و تسا لاق ،نآِ کاردا ِتفآ
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لاح و تسا لاق ،نآِ کاردا ِتفآ
لاحُم و تسا لاحُم ،ªسُش نوخ هب نوخ

۲۲۸۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۳۲(یاهدز تلود ِتبون ،یاهُدب فراع وت هجاوخ

هدم داتسا هب تسد ،)۳۳(یاهدمآ ناج لماک

نُوکََیف ْنُک زا رب دقن ؟نوچ هدشلد یا دوب نوچ
هدم داعیم هب شوگ ،نونک تسا دقن وت ِدقن

۵۵۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد رهز ُرپ نخان دب ِترکف
ناج یور قّمعت رد دشارخیم

ار لاکشِأ هدقع دیاشگ ات
ار لیب نیّرز تس هدرک )۳۴(ثَدَح رد

)۳۵(یهتنُم یا ریگ هداشگب ار هدقع

یهت ٔهسیک رب تس تخس یی هدقع

ریپ وت یتشگ اههدقع داشگ رد
ریگ هداشگب رگد یدنچٔ هدقع

تخس تسام یولگ رب ناک ییهدقع
؟تخبکین ای )۳۶(یسَخ هک ینادب هک

یمدآ رگ ،نک لاکشِا نیا zلح
یمد مدآ رگا ،مد نک نیا جرخ

۲۶۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع زا دناد لضف نارازه دص
)۳۷(موَلظ نآ دنادنیم ار دوخ ِناج

یرهوج ره ِتیصاخ وا دناد
یرخ نوچ دوخ ِرهوج ِنایب رد

زوُجَی} و زوُجَی منادیمه هک
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زوُجَی} و زوُجَی منادیمه هک
)۳۸(زوُجَع ای یزوُجَی وت ینادن دوخ

کیلو ،یناد اوران نآ و ،اور نیا
کین وت نیب ییاوران ای اور وت

تسیچ هک ینادیم )۳۹(هلاک ره ِتمیق
تس یقمحا ینادن ار دوخ ِتمیق

یاهتسناد اه سحَن و )۴۰(اهدعَس
)۴۱(یاهتسُشان ای وت یدعَس یرگنن

نیا ،تسا نیا اه ملع هلمج ِناج
نیدِ موی رد ما یک نم ینادب هک

کیل ،وت یتسنادب نید ِلوصا نآ
کین تسه رگ ،دوخ ِلصا ردنا رگنب

هب شیوخ لوصا َتنیَلوُُصا زا
هِم ِدرم یا ،دوخ لصا ینادب هک

۳۷۲۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

داتسوا zلک ِقشع رب نیرفآ
داحّتا داد ار هّرذ نارازه دص

رذگ هر رد )۴۲(قَِرتفُمِ کاخ وچمه
رگهزوک ِتسد درک ناشوبس کی

)۴۳(نیط و بآ یاه مسج ِداحّتا هک

نیدب دنامیمن ناج ،صقان تسه

لاثم رد اجنیا میوگ ریاظن رگ
لpِتخِا دَرآ هک مسرت ار مهف

ام کیل ،نونکا تسه نامیلس مه
)۴۴(امَع رد ینیبرود طاشن زا

ار درم دراد روک ینیبرود
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ار درم دراد روک ینیبرود
ارس زا روک ،ارس رد هتفخ وچمه

قیقد یاه نخس ردنا )۴۵(میعِلوُم
)۴۶(قیشَع ام ندرک زاب اه هرگ رد

ام مییاشگب و میدنب هرگ ات
ازفنییآ باوج رد و )۴۷(لاکِش رد

ماد ِدنب دیاشگ وک یغرم وچمه
مامت نف رد دوش ات ،ددنب هاگ

)۴۸(جرَم و ارحص زا مورحم دَُوب وا

جرخ تسا یراک هرگ ردنا وا ِرمع

ماد چیه ددرگن وا ِنوبز دوخ
مادم دتفا تسکش رد ش�رَپ کیل

ترپ و لاب ات شوک مک هرگ اب
تََرف و َّرک نیزا کی کی دَُلکسن

تسکش ناشاهرپ ،غرم نارازه دص
تسبن ار ضراوع ِهاگنیمک نآ و

صیرح یا ناوخ )۴۹(یُبن زا ناشیا ِلاح
؟***صیحَم نِم لَه ،نیبب اهیف اُوب�َقن

برع و یمور و کُرتِ عازن زا
)۵۰(َبنِع و روگنا لاکشا دشن لح

یونعم )۵۱(ِنیسَل ِنامیلس ات
یوُد نیا دزیخن رب ،دیاین رد

راوزاب ،)۵۲(عِزانُم ِناغرم هلمج
رایرهش ِزاب ِلبط نیا دیونشب

داحتا یوس ،شیوخ فpتخا ز
داش دیدرگ ناور بناج ره ز نیه

ُمکَهْجَو او�لََوف ُمْتُنک ام َْثیَح
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ُمکَهْجَو او�لََوف ُمْتُنک ام َْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذ�لا اذهُ هَوْحَن

 دینادرگب نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
.تسا هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک

میتخاسان سب ،و میناغرم روک
میتخانشن یمد ار نامیلس ناک

میدش نازاب ِنمشد ،نادغج وچمه
میدش ناریؤ هدناماو مَرَج}

امَع و لهج ِتیاغ زا مینکیم
ادخ ِنازیزع ِرازآ دصق

دنا نشور نامیلس زک ناغرم ِعمج
؟دننکرب یک هنگ یب ِلاب و َّرپ

دنشک )۵۳(هنیچ نازجاع یوس هکلب
دنشوخ ناغرم نآ ،هنیک و فpخ یب

۳۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق ***

ٍصيِحَم ْنِم ْلَه ِدpَِبْلا يِف اُوب�َقَنف اًشْطَب ْمُْهنِم �دََشأ ْمُه ٍنْرَق ْنِم ْمُهَْلبَق َانْكَلَْهأ ْمَكَو

 هار ایآ یلو دنتشگ اهرهش رد .دندوب ناشیا زا رتدنمورین هک یلاح رد میدرک دوبان ناشیا زا شیپ هک ناسک اسب و
؟دنتفای یتاجن

ندرک اهر :ندرک هلَی )١(
ندروخ بیرف :نروخ هوشع )٢(
.دندنب تابن هساک نورد هک رولبتم تابن زا ییاه خاش :تابن خاش )٣(
درن هتخت :دَرن )۴(
ندرک یقلت رواب دوز ،ªشاگنا لد هداس :ªفرگ لوگ )۵(
هلبا ،لد هداس :میلَس )۶(
 هدیزگرب ،وکین ،تسار ،بیع یب :درم هرَس )۷(
ار وت هک :تِک )۸(
وگتفگ ؛لادوگ :وَگ )۹(
گنردرز بسا ،بسا :دنَمَس )۱۰(
نم گرزب راگدرورپ :یلْعَ}اَ یzبَر )۱۱(
دیوگ :دَُوگ )۱۲(
نم یاناد راگدرورپ :مَلْعَ}اَ یzبَر )۱۳(
سابل ،هماج :هِوسِک )۱۴(
هار هار ،راد شقن :مَلْعُم )۱۵(
یبلقت ،صلاخان ،هرسان :بلق )۱۶(
زیچ ره طسو و هنایم :بلق )۱۷(
تسا یخلب مَهَدا نبا میهاربا روظنم ،مَهَدا رسپ :مَهَدا هروپ )۱۸(
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زیچ ره طسو و هنایم :بلق )۱۷(
تسا یخلب مَهَدا نبا میهاربا روظنم ،مَهَدا رسپ :مَهَدا هروپ )۱۸(
لعشم :هلعشَم )۱۹(
.تسا دنوادخ ناتسد رد و هدرک کلهتسم قح رد ار دوخ یتسه کولس رد هک یسک ،هدنور شیوخ یب :ورشیوخیب )۲۰(
هدننکبورغ ،هدنورورف :لِفآ )۲۱(
ریصن و رصان عمج ،نارای :راصَنا )۲۲(
بسا :سََرف )۲۳(
نامسآ دعس ،ربکا دعس .دراد رارق لحُز و خیرم نیب هک یسمش هموظنم هراّیس نیرتگرزب :یرتشُم )۲۴(
ربکا سحن ،ناویک :لَُحز )۲۵(
.دهد یم تسد یمدآ رب هک تسا یشوخان و یشوخ ت}اح زا هیانک :دَم و ّرَج )۲۶(
سحن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۲۷(
نیمز ریز رد کیراب هار و خاروس :بَقن )۲۸(
هتفایتاجن ،هدشاهر :هتسَر )۲۹(
درد رس ،رسدرد :عادُص )۳۰(
ناهنپ ،هدیشوپ :مُوتکَم )۳۱(
.دندز یم )هراقن( تبون جنپ ای هس زور هنابش رد ناهاشداپ رابرد رد میدق رد .ªشاد تمظع و هوکش زا هیانک :ندز تلود ِتبون )۳۲(
یا هتفای لامکً احور هک یا هدمآ یلاح رد :یاهدمآ ناج لماک )۳۳(
عوفدم ،نیگرس :ثَدَح )۳۴(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یهتنُم )۳۵(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۳۶(
رگمتس رایسب :موَلظ )۳۷(
نز ریپ :زوُجَع )۳۸(
عاتم ،}اک :هلاک )۳۹(
سحن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۴۰(
کاپان :هتسُشان )۴۱(
هدنکارپ :قَِرتفُم )۴۲(
لِگ :نیط )۴۳(
یروک :امَع )۴۴(
هتفیش ،صیرح :ِعلوُم )۴۵(
هتخابلد ،قشاع :قیشَع )۴۶(
ªفرگ داریا و لاکشا ،لاکشا :لاکِش )۴۷(
هاگارچ ،عترم :جرَم )۴۸(
نآرق :یُبن )۴۹(
روگنا :َبنِع )۵۰(
رونخس ،روآ نابز :نیسَل )۵۱(
رگ هزیتس ،هدننک عازن :عِزانُم )۵۲(
هناد :هنیچ )۵۳(


