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۸۶۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دریگ لامک تراک ،)۱(ییآ مک رگا ،لد یا
دریگ ل=َح ِدیص ،ددرگ راکش تغرم

یباتفآ )E)۲لِظ رد یبآ وچ دودیم هم
دریگ ل=ِه ِلکش هچ رگا ،دوش یرَدب

سکنآ ،لایخ نوچمه دزاس ماقم لد رد
دریگ لایخِ کرت تقیقح ِهر ردناک

*اّقَح ِهجَو ُتْهXجو ایوگ ِلیلخ نآ وک
؟دریگ لام یاپ واک یلامشوگ ِناج ناو

نکیلو دنز کمشچ ایند ِریپ هدنگ نیا
دریگ ل=َم یو زا ار )۳(نانشور مشچ رم

هویش و یرحاس زا وا دشک مرب رد رگ
؟دریگ لاب و ّرپ یک نم ِلد شرب ردنا

ار ملگ نوچ یور ات وا تسا هدرک هنوگلگ
دریگ )۴(لاوَز شگنر ،ددرگ هابت شیوب

هشنهش زا تیور ات وت هنم شخر رب خر
دریگ ل=ج ِرون یباتفآ ِدننام

شلامج وترپ زک !؟یباتفآ یاج هچ
دریگ لاح خرچ رب ار هم و باتفآ دص

دنلاح هچ رد هک رگنب شنیلّوا ِنایوش
دریگ )۵(لmَد نآ ین ،دناد لیلد نیاک نآ

هدرک )۶(لاوَج رد وا لقاع رازه دص یا
؟دریگ لاوَجِ کرت ات یلماک ِلقع وک

ناراذع شوخ )E)۷دَخ رب نادزی تشون یّطخ
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ناراذع شوخ )E)۷دَخ رب نادزی تشون یّطخ
دریگ لاخ و ّطخ نیاک وا تسا رتهیس طخ زک

وش ادج )۹(مَع و )۸(لاخ زو ،آ نورب طخ ِربا زا
دریگ لاف ماش ره وت )۱۰(ِتَعَلط ز هم ات

۷۹ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق *

ْ�اَو ِتاَواَمXسلا ََرطَف يِذXِللَ يِهْجَو ُتْهXجَو يEِنإ ْ�ا َنِم اََنأ اَمَوۖ  اًفيِنَح َضْرَ )٧٩( َ�ِكِرْشُ

 هب )وا هار زج یهار ره زا( نم و ،تسا هدیرفآ ار نیمز و اهنامسآ هک منکیم یسک یوس هب ور نم نامگیب
 :ً»افینَح« .تسا هدرک رادیدپ .تسا هدیرفآ :»ََرطَف« . .ار میور :َ»یِهْجَو«[[ .متسین ناکرشم یهرمز زا و مرانک

]].)۱۳۵ / هرقب :اگن( تسا )ُتْهXجَو( لعف }دیق{  هژاو نیا .)۱۱(هنایارگّقح

۷۹ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق *

ْ�اَو ِتاَواَمXسلا ََرطَف يِذXِللَ يِهْجَو ُتْهXجَو يEِنإ ْ�ا َنِم اََنأ اَمَوۖ  اًفيِنَح َضْرَ )٧٩( َ�ِكِرْشُ

 هجوتم ،دیرفآ ار نیمز و اه نامسآ هک یسک یوس هب ار مدوجو همه ارگ قح یبلق اب و فارحنا زا رود هب نم
.متسین ناکرشم زا و مدرک

۳۶۴۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دُرب یوگ مه ،دوش قشاع رگا وید
درمب یوید نآ ،و تشگ یلیئربج

دیدپ دش اجنآ ،ُناطیXشلا َمَلَسا
دیزیاب شلضف ز دش یدیزی هک

 و ،تفای دهاوخ ققحت ،قشع ماقم رد ناطیش ندش میلست تقیقح
.دش دنهاوخ تفص دیزیاب ،ناتفص دیزی یهلا لضف تکرب هب

۲۸۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(لُوَکا ار نآ مسج ِوید یتشگن رگ

لوسر یدومرفن ناطیXشلا َمَلَسا

.دش ناملسم نم ناطیش :هک دومرف یمن لوسر ترضح هاگچیه ،دروخ یمن ماعط نآ زا یناطیش مسج رگا
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.دش ناملسم نم ناطیش :هک دومرف یمن لوسر ترضح هاگچیه ،دروخ یمن ماعط نآ زا یناطیش مسج رگا

ثیدح

یَدیِب یناطیَش َمَلَسا

.دش میلست نم تسد هب مناطیش

۱۱۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دهع ،)۱۳(خیب و ّیمدآ تستخرد نوچ
دهج هب دیابیم رامیت ار خیب

دَُوب هدیسوپِ خیب دساف ِدهع
دَُوب هدیربب فطل و )۱۴(رامِث زو

دوب زبس هچرگ لخن ِگرب و خاش
دوس تسین یزبس ،خیب ِداسف اب

تسه خیب و زبس ِگرب درادن رو
تسد گرب دص دنک نوریب تبقاع

وج دهع ،شملع هب هّرِغ وشم وت
وا ِزغم شدهع و )۱۵(تسرشِق نوچ ملع

۲۳۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رادَم ندرک اعد زا تسد )۱۶(یَخا یا
؟راک هچ تیوا ِدر ای تباجا اب

دوب بآ نیاِ عنام و ّدَس هک نان
دوز تسش دیاببیم نان نآ زا تسد

نک )۱۷(هتخُس و تسُچ و نوزوم ار شیوخ
نک هتخُپ ار دوخ ِنان هدید ِبآ ز

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۱۸(یّرَحَت ،سپ

رس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
رََقتسُم و )۱۹(داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۲۰(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب ٔهلبق ره )۲۱(ٔهرخُس

ساپسان ار )۲۲(هِدزییمت یوش نوچ
سانشهلبق )۲۳(ِتَْرطَخ وت زا دَهجِب

)۲۵(ُّرب و )۲۴(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاسمین

نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک
**)۲۶(نیرَقلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۳۸ هیآ ،)۴۳(فرخز هروس ،میرک نآرق ** 

ْ�ا َدْعُب ََكْنَيبَو يِْنَيب َْتيَل اَي َلاَق اَنَءاَج اَِذإٰ ىXتَح ُنيِرَقْلا َْسئَِبف ِْ�َقِرْشَ

.ىدوب ىدب هارمه هچ وت و .دوب برغم و قرشم ىرود وت و نم ىرود شاك ىا :ديوگىم ،ديآ ام دزن هك هاگنآ ات

۱۴۶۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک هب دیآ رظن وت زک نیبب نیه
رات و دوپ )۲۸(یمحَل و )۲۷(ّیمحَش تیقاب

بات دوزفن اه عمش رد وتِ محَش
بابک دمان ار )۲۹(رومخَم وتِ محَل

رَصَب رد ار نت هلمج نیا زادگ رد
رظن رد ،ور رظن رد ،ور رظن رد

هار ز دنیب یمه زگ ود رظن کی
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هار ز دنیب یمه زگ ود رظن کی
هاش یور و دید نوک ود رظن کی

رامشیب یقرف ود نیا ِنایم رد
رارEسلاِب مَلَعاُ §اَو ،وج همرُس

 ینعی .شاب همرُس یایوج .تسا رایسب توافت ،مشچ ود نیا نایم
.تسا رتاناد ناهن رارسا هب دنوادخ و .شاب یهلا تیاده و تفرعم ناهاوخ

یتسین ِرحَبِ حرش یدینش نوچ
یتسیا رحَب نیرب ات ،میاد شوک

تسا یتسین نآ هاگراک ِلصا هکنوچ
تسا یهت و تسا ناشنیب و =خ هک

راک ِراهظا یپ ناداتسا هلمج
)۳۰(راسِکنِا یاج و دنیوج یتسین

m۳۱(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَج(

دَُوب m وّ یتسین شهاگراک

تسا رت نوزفا یتسین نیا اجک ره
تسا رَس نآ شهاگراک و قح ِراک

۳۰۹۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نک زاب فسوی یوس هچیرد نیه
نک زاغآ )۳۲(یاهجُرف شفاکش زو

تسا ندرک هچیرد نآ ،یزروقشع
تسا نشور هنیس ،تسود ِلامج زک

رگن هقوشعم یور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوت ِتسد هب نیا

ار شیوخ اه نوردنا رد نک هار
ار شیدناریغِ کاردا نک رود

نک تسوپ یاود ،یراد ایمیک
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نک تسوپ یاود ،یراد ایمیک
نک تسود )۳۳(تعانِص نیز ار نانمشد

یسر ابیز نادب ،ابیز یدش نوچ
یسکیب زا ار حور دناهر هک

شََمن ار اه ناجِ غاب رم شرورپ
شَمَد ار مغٔ هدرم هدرک هدنز

۲۴۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

افص زا تس هداشگ مناج نزور
ادخ ٔهمان هطساو یب دسریم

منزور زا رون و ناراب و همان
مندعم زا ،ماهناخ رد دتفیم

تسا نزور یب ناک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نزور هدنب یا ،نید لصا

۴۰۶۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تفاتب مهام ،دشب نت ِرابغ نوچ
تفای فاص یاوه ،نم ِناج ِهام

۴۴۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(ورسوکعم )۳۴(ِترکف َژک ِنت یا

ورگ هدرک ار دازآ رازه دص

)۳۶(یَزپ تَلیح نیا راذگب یتدم

)۳۷(یز دازآ لجا زا شیپ مد دنچ

تسین هار ،رخ نوچ تیدازآ رد رو
تسین هاچ رد زج ریس تَولَد وچمه

وگب نم ِناجِ کرت ور یتدم
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وگب نم ِناجِ کرت ور یتدم
وجب نم زج یرگید ِفیرح ور

نک دازآ ارم ،)۳۸(دش نم ِتبون
نک داماد نم ِریغ ار یرگید

وگب نمِ کرت ،هراکدص ِنت یا
وجب رگید یسک ،یدُرب نم ِرمع

۷۸۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تایح ِبآ ،ناهج نیز دزاس هک ره
)۳۹(تامَم دیآ نارگید زا شرتوز

ثیدح

ُءايِنَْغاْـلا َلاق ؟مُه نَم َو َلیق .یتوَْمـلا َةَسَلاجُم َو ْمُكايِا

نارگناوت :دومرف ؟دننایک ناگدرم :دندیسرپ .ناگدرم اب تساخرب و تسشن زا دیزیهرپب

۸۱۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

روکِ غرم )۴۰(ِقوَج دنشاب اجک ره
روش ِب=یس یا دنیآ عمج وت رب

اه باروش زا ،یروک دیازف ات
)۴۱('یمَع دیازفا روش ِبآ هکناز

)۴۲(دنالد یمَعا ببس نآز ایند ِلها

دنالِگ و بآ ٔهباروش )۴۳(ِبِراش

ناهج رد رخیم روک ،هدیم روش
ناهن رد ناویح ِبآ یرادن نوچ

دای و یهاوخ اقب تلاح نینچ اب
داش وت ییورهیس رد یگنز وچمه

تسا هدوسآ نآز یگنز ،یهایس رد



Page 8 of 12

699_Qazal & Mathnavi 2/21/18 10:37 AM

تسا هدوسآ نآز یگنز ،یهایس رد
تسا هدوب یگنز ،لصا و داز ز وک

دَُوب ورشوخ و دهاش یزور هکنآ
دَُوب وجکرادت ،ددرگهیس رگ

نیمز رد َدنام وچ هدنXرپِ غرم
)۴۴(نینَح و درد و هّصغ ردنا دشاب

دوریم شوخ نیمز رب هناخِ غرم
دودیم )۴۵(رِطاش و داش و نیچهناد

دوب زاورپیب لصا زا وا هکنآز
دوب زاورپ و هدنXرپ رگد نآو

۱۰۴۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۶(روَفنِ خیش ،وگ ریوَزت نیاِ کرت

روک دنچ هدرک عمج ،یروش ِبآ

روش ِبآ نم و نم ِنادیرم نیک
روک دندرگ یمه نم زا ،دنروخیم

)۴۷(نُدَل ِرحَب زا نک نیریش ،دوخ ِبآ

نکم ناروک نیاِ ماد ار دب ِبآ

۸۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رظن وت رد منک لدبحاص ز نم
َرز ِراثیا و هدجس ِشقن هب هن

یتشادنپ لد وچ ار دوخ ِلد وت
یتشاذگب لد ِلها یوج و تسُج

۱۰۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۰۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدپ دش )۴۸(یساعُن ردنا هک یاهدید
؟دید تسین و لایخ زج دناوت یک

m۴۹(ل=َض زا میتشگ هتشگرس مَرَج(

لایخ ادیپ ،ناهن دش تقیقح نوچ

؟رظن ردنا دناشن نوچ ار مدع نیا
؟رَصَب زا تقیقح نآ درک ناهن نوچ

فابرحِس ِداتسوا یا نیرفآ
فاص ،)۵۱(درُد ار )۵۰(ناضِرعُم یدومن هک

۱۰۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

قیرط نیا ِرهب :تفگ ربمیپ سپ
قیفر دوبن لمع زا رتافواب

دوش ترای دبا ،وکین دوب رگ
دوش ترام )۵۲(دَحَل رد ،دب دوب رو

۹۶۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راوهام ُدب وا ِبات هک یخُر نآ
رامسوس ِتشپ وچمه یریپ هب دش

۹۷۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نف هب یدرک لغب رد یدرم هکنآ
)۵۳(ندش ِتقو لغب شدنریگبیم

۲۴۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۴(دیَبن و تسا لُقن ِتسم ات وت ِسفن

دیدن یبیغ ٔهشوخ تحور هک ناد

رون ِرادید نآز ،تسا تام=ع هک
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رون ِرادید نآز ،تسا تام=ع هک
رورُغلا ِراد نَعَ کنِم )۵۵(یفاجXتَلا

.تسا تقیقح رون ندید یاه هناشن زا ایند بیرف یارس زا وت ندرک یرود اریز

دنتیم یروش ِبآ رب نوچ غرم
ددم وا تس هدیدن ار نیریش ِبآ

وا ِنامیا نآ تسدیلقت هکلب
وا ِناج هدیدن ار نامیا یور

میظع ار )۵۶(دEلَقُم دشاب رطخ سپ
)۵۷(میجَر ِناطیش ز ،نزهر و هر زا

دوش نمیا ،قح ِرون دنیبب نوچ
دوش نکاس وا کش ِتابارطضا ز

کاخ یوس دیاین ایرد ِفک ات
)۵۸(کاکِطصِا رد دَُوب ،دمآ وا ِلصاک

بآ ردنا تسا بیرغ ،فک نآ تسا یکاخ
بارطضا ز دَوَبن هراچ یبیرغ رد

دناوخ شقن نآ و دش زاب شمشچ هکنوچ
***دنامن یتسد رگد یو رب ار وید

۴۲ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق ***

َنيِواَغْلا َنِم َكََعبXتا ِنَم mِXإ ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل يِدَابِع Xِنإ

.دننک یوریپ ار وت هک یناهارمگ نآ رب رگم تسین یا هطلس ،مناگدنب رب ار وت انامه

۲۷۰۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دروخیم نان وگم ،دشونیم رون
mدرچیم تروص هب ،دراکیم هل

عمش ز نغور دَروخ وک یرارَش نوچ
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عمش ز نغور دَروخ وک یرارَش نوچ
عمج ِرهب شدروخ ز دیازفا رون

****اُوفِرسُتm :قح تفگ ار یروخنان
اُوَفتکِا :تسا تفگن ار ندروخ رون

 ،ندروخ رون هرابرد اما .دینکم فارسا :تسا هدومرف ل=ح قزر زا هدافتسا ینعی ،نان ندروخ هرابرد یلاعت قح
.دینک هدنسب :تسا هدومرفن یهلا راونا زا ندش دنم هرهب ینعی

ولگ نیو ُدب =تبا یولگ نآ
)۵۹(وُلُغ زا نمیا و فارسِا زا غراف

۳۱ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ****

ْ�ا́ بِحُي mَ ُهXِنإۚ  اُوفِرْسُت mََو اُوبَرْشاَو اوُلُكَو ٍِدجْسَم Eلُك َْدنِع ْمَُكَتنيِز اوُذُخ َمَدآ يَِنب اَي َ�ِفِرْسُ

 یلو دیماشایب و دیروخب و .دیشوپب ار دوخ یاه هماج یهاگتدابع ره رد )زامن( ماگنه هب ناگدازیمدآ یا
 .دراد یمن تسود ار ناراک فارسا دنوادخ هک دینکم فارسا

۲۰۷۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم یسیلبا وت نوچ )۶۰(ِتاهXُرت
؟ارس نیاِ کاخ ز دنادرگب یک

)۶۱(باحَس نوچمه مدمان یداب هب نم

)۶۲(بانج نیز مدرگ زاب یدرگب ات

ینهذ نم ندرک کچوک ،ندرک ینتورف :ندمآ مک )۱(
هیاس :ّلِظ )۲(
.دنراد نشور ینعم رون هب مشچ هک یناسک ،تریصب باحصا :نانشور مشچ )۳(
µفر نیب زا ،ندش تسین :لاوَز )۴(
بیرف ،هوشع ،زان :لmَد )۵(
گرزب ۀسیک :لاوَج )۶(
هرهچ ،هنوگ ،راسخر :ّدَخ )۷(
ردام ردارب ،ییاد :لاخ )۸(
ردپ ردارب ،ومع :مَع )۹(
رادید ،هجو ،یور :تَعَلط )۱۰(
.دشاب دحوم و میهاربا تلم رد ای م=سا نید هب کسمتم هک یسک ،نید رد رادیاپ و تباث ،میقتسم ،تسار ]ءاَفنُح :عمج ،یبرع[ )تفص( :فینَح )۱۱(
هدنروخ رایسب ،روخرپ :لُوَکا )۱۲(
هشیر :خیب )۱۳(
رمث عمج ،اه هویم :رامِث )۱۴(
تسوپ :رشِق )۱۵(
ردارب :یَخا )۱۶(
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تسوپ :رشِق )۱۵(
ردارب :یَخا )۱۶(
نوزوم و هدیجنس :هتخُس )۱۷(
ییوجتقیقح ،ندرک وجتسج :یّرَحَت )۱۸(
تمایق ،تشگزاب لحم :داعَم )۱۹(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۲۰(
تسدریز و لیلذ :ٔهرخُس )۲۱(
تسا تفرعم و تخانش هوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۲۲(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ :تَْرطَخ )۲۳(
یکین :ّرِب )۲۴(
مدنگ :ُّرب )۲۵(
دب نیشنمه :نیرَقلا َسئِب )۲۶(
یبرچ ،هیپ :محَش )۲۷(
تشوگ :محَل )۲۸(
 تسم :رومخَم )۲۹(
یگتسکش ،ندش هتسکش :راسِکنِا )۳۰(
دنوادخ تافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۳۱(
اشامت :هجُرف )۳۲(
راک ،هشیپ ،رنه :تعانِص )۳۳(
شیدنا جک :ترکف ژَک )۳۴(
دنک یم تکرح سوکعم هک یسک ،راک هنوراو :ورسوکعم )۳۵(
µخیگنا هلیح ،ندروآ گنرین :یَزپ تَلیح )۳۶(
نک یگدنز :یز )۳۷(
تشذگ ،تفر :دش )۳۸(
گرم نامز ،گرم :تامَم )۳۹(
هورگ ،هتسد :قوَج )۴۰(
یروک :'یمَع )۴۱(
لد روک :لد یمَعا )۴۲(
هدنشون :بِراش )۴۳(
یراز و هلان :نینَح )۴۴(
کmاچ :رِطاش )۴۵(
هدنمر رایسب :روَفن )۴۶(
تقیقح یایرد :نُدَل ِرحَب )۴۷(
باوخ ،ترچ :ساعُن )۴۸(
یهارمگ :ل=َض )۴۹(
زیتس قح ،یزیچ زا هدننادرگرب یور :ضِرعُم )۵۰(
یm ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۵۱(
روگ :دَحَل )۵۲(
µفر :ندش )۵۳(
بارش :دیَبن )۵۴(
ندش رود ،اج رد µشادن رارق :یفاجَت )۵۵(
هدننک دیلقت :دEلَقُم )۵۶(
نوعلم ،هدش هدنار ،دورطم :میجَر )۵۷(
ندییاس مه هب ،زیچ ود µفوکاو مه هب :کاکِطصِا )۵۸(
µشذگرد دح زا ،یراک رد یور هدایز :وُلُغ )۵۹(
تافارخ و هدوهیب نانخس ،ةَهXُرت عمج :تاهXُرت )۶۰(
ربا :باحَس )۶۱(
هاگرد ،هناتسآ :بانج )۶۲(


