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 ۲۵۶۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاناد ِلصا یا رآرب ،ون ،رگیدِ گنهرف یکی
ییانیب تخس قَحَلا هک ،ون زا یی هراچ وت نیبب

نابات وت )۱(ِلعَل ِرون ز اهرهوگ وچ اهلد یسب
)۲(ییاخَرکِش تدنق زا دنزومآ هک یطوط یسب

قشاع ِشتآ درادن وت ِدود هک هنعط یدز
؟ییامرف هچ ،دراد رگو ،یّقح شتسین شتآ رگ

؟ار تلود درک مهاوخ هچ ،وج تلود ِناج یا ورب
ییامیپ هداب و راگن ،هریت ِبش و قشع و نم

؟تَشوگ رد شود متفگن ،مزور ِسنوم یا ایب
ییازفیب ات )۳(نز مک وت ،ددنخ یمک رد ترشع هک

؟)۴(تناتسَد و رکم دش اجک ییوگیمن رخآ iد
ییاپیب و تسدیب نآ زا ،یشون ناج ِتسد زا ماج وچ

)۵(یزیبیم هک اهرهوگ هچ ،یزیربت ِسمش بش ره هب
ییایرد هچ ،یدیشروخ هچ ،یشخب ناج هچ ،یناطلس هچ

۸۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دابم ار سک دوخ قیفوت یب ِدهج
)۶(دادrسلاِب مَلَعاُ pاَو ،ناهج رد

 و یتسار هب دنوادخ .دوشن )تیقفوم نودب ششوک ای دزم یب راک( هدوهیب شtت راتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا
.تسا رتاناد یتسرد

۲۹۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۹۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شینحنم نکیم ربص نیز ار سفن
شیوکین دزاسن و تس میئَل هک

دزس ،ناسحا ینک رگ ،یمیرک اب
دهد دصفه ضوع وا ار یکی رم

افج و رهق ینک نوچ یمیئَل اب
افو اب سب ار وت ددرگ یاهدنب

افج تمعن رد دنراک نارفاک
انrبَر :ناشادن خزود رد زاب

۲۹۹۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷(َُهتْمَرَکا میرک ِدرَم ِدبعم
)۸(َُهتْمَقَْسا میئَل ِدرَم ِدبعم

 ار وا هک تسنیا هیامورف صخش تدابع ببس و یرادب یمارگ ار وا وت هک تسنیا ،راوگرزب صخش تدابع ببس
.ینک رامیب

دنهن رس ات ،نزب ار نامیئَل رم
دنهد رب ات هدب ار نامیرک رم

iدیرفآ دجسم ود ره قح مَرَج
)۹(دیزَم ار اهنیا و ار اهنآ خزود

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۱۰(ریَحزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۱۱(نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۲۹۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۹۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 سدق ضبر رب تخاس ریغص باب م^سلا هیلع یسوم هکنانچ تسا هتخاس دنشابن قح ِرVخسم هک نارابج ندرک رVخسم ببس ار کولم تروص یلاعت قح هکنآ نایب

ٌةVطِح اوُلوُق وً ادVجُس بابلا اوُلُخُدا هک ندمآ رد تقو لیئارسا ینب نارابج عوکر تهج

۵۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

َه اوُلُخْدا َانْلُقْ ِذإَو  اًدrجُس َبَابْلا اوُلُخْداَو اًدَغَر ُْمْتئِش ُْثيَح اَْهنِم اوُلُكَف َةَيْرَقْلا ِهِذٰ
ْ�ا ُديَِزنَسَوۚ  ْمُكاَياَطَخ ْمُكَل ْرِفْغَن ٌةrطِح اوُلوُقَو َ�ِنِسْحُ

 دیهاوخ یم هچ ره نآ ناوارف یاه تمعن زا و دییآ رد )سدق�ا تیب( هیرق نیا رد :میتفگ هک ار ینامز دیرآ دای
 امش ام ات زیرب ار ام ناهانگ ادنوادخ :دیوگب و دییآ رد ینتورف و عوضخ اب )سدق�ا تیب دبعم( رد نآ زا و دیروخب

.میهد یرتشیب شاداپ ناراکوکین هب و میزرمایب ار

ناوختسا و تشوگ ز قح هکنانچ نآ
ناه تخاس یریغص ِباب ناهش زا

دننک ناشیأ هدجس ایند ِلها
دنا نمشد ار ایربکٔ هدجس هکنوچ

ناشبارحِم ،)۱۲(یکنادنیگرِس تخاس
ناولهپ و ریم ،بارحِم نآِ مان

iدیاهن یکاپ ِترضح نیا ِقی
دیا هن یلاخ امش ،ناکاپ رکشین

دنوش )۱۴(عِضاخ ،)۱۳(ناسَخ نیا ار ناگس نآ
دنورگب ار وک تسراع ار ریش

وُخشوم ره )۱۵(هنحش دشاب هبرگ
؟وا دسرت ناریش ز ات دَوب هک شوم

دَُوب قح )۱۶(ِبtِک زا ناشیا ِفوخ
؟دَُوب قح ِباتفآ ز یک ناشفوخ

)۱۷(ناهِم نآ ِدرو تسtَعاـْلا یّبَر

ناهلبا نیا ِروخرد )۱۸(ینَْدا �بَر
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ناهلبا نیا ِروخرد )۱۸(ینَْدا �بَر

)۱۹(فاصَم ِناریش ز دسرت یک شوم

فانکشم )۲۰(ِناگَتوهآ نآ هکلب

سیلگید یا سیلهساک ِشیپ هب ور
سیون تمعن یلو ،و دنوادخ شوت

)۲۱(تسدرود میوگب یحرش را ،نک سب

تسه هک دناد مه و ریم دریگ مشخ

میرک یا نک َدب :هک دمآ نیا لصاح
میئَل ندرگ دهن ات ،نامیئَل اب

دنک ناسحا نوچ ،سفنِ میئَل اب
دنک نارفک ،دب ِسفن نامیئَل نوچ

دنرکاش ،تنحم ِلها هک ُدب ببس نیز
)۲۳(دنرِکام و)۲۲(دنیغاط ،تمعن ِلها

ابَقنیّرز )۲۴(ِرَلگِب ،یغاط تسه
ابعبحاص ٔهتسخ ،رکاش تسه

؟)۲۵(مَعِن و کtَما ز دیور یک رکُش
)۲۷(مَقَس و )۲۶('یوَلب ز دیوریم رکُش

۱۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

لیپ تیاکح هب uشگزاب

نم ِدنپ نیا دیونشب :)۲۸(حِصان تفگ
)۲۹(نََحتمُم ددرگن ناتناج و لد ات

دیوش عناق اه گرب و هایگ اب
دیور مک ناگچبلیپ ِراکش رد

)۳۰(حصُنِ ماو ،ندرگ ز مدرک نورب نم

؟حصُنِ ماجنا دوب یک تداعس زج
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)۳۰(حصُنِ ماو ،ندرگ ز مدرک نورب نم

؟حصُنِ ماجنا دوب یک تداعس زج

مدمآ تلاسر ِغیلبت هب نم
)۳۱(۱*مََدن زا ار امش رَم مناهر ات

دنز ناتهر عمط هک ادابم نیه
َدَنک رب ناتاهخیب زا )۳۲(گرب ِعمط

تفر و درک یداب ریخ و تفگب نیا
تَفز ،هار رد ناشعوج و طحق تشگ

یاهداج یوس دندید ناهگان
یاهدازون ،یهبرف ،یلیپ ِروپ

تسم ِناگرگ نوچ دنداتفا ردنا
تسد دنتسش ورف ،شدندروخ کاپ

داد دنپ و دروخن ،هرمه یکی نآ
دای دوب شریقف نآ ِثیدح هک

نخس نآ دمآ عنام شبابک زا
نهک ِلقع ار وت دشخب ون ِتخب

همه نآ دنتفخ و دنداتفیب سپ
همر ردنا )۳۳(نابَش نوچ هنسرگ نآ و

دیسریم یکانمهس یلیپ دید
دیود )۳۴(سِراح یوس ،دمآ iوا

راب هس ار شناهد نآ درکیم یوب
راوگان دماین وز ییوب چیه

تفرب و تشگ وا ِدِرگ یراب دنچ
تَفز ِلیپهش نآ درزآن ارو رم

درک یوب ار یاهتفخ ره ِبل رم
درَم هتفخ نآ ز ارو دمآیم یوب
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درک یوب ار یاهتفخ ره ِبل رم
درَم هتفخ نآ ز ارو دمآیم یوب

دوب هدروخ هدازلیپ ِبابک زا
دوز ،لیپ شتشکب و دینارد رب

هورگ نآز ار کی هب کی وا ،نامز رد
)۳۵(هوکش نآ ز شدوبن و دیناردیم

فازگ ار کی ره تخادنا اوه رب
فاکش دشیم ،نیمز رب دزیمه ات

)۳۶(دَرب هار زا قلخ ِنوخٔ هدنروخ یا

۲*دَرَبن تناشیا ِنوخ درآ هن ات

نیقی ناد ناشیا ِنوخ ،ناشیا لام
نیمَی رد دیآ روز زا لام هکنآ ز

دَشَک نیک ناگچبلیپ نآ ِردام
دشک رفیک ار هراوخهچب لیپ

)۳۷(راوخهراپ یا یروخیم هچبلیپ

رامَد وت زا لیپِ مصخ دَرآ رب مه

ار شیدنارکم درک اوسر ،یوب
ار شیوخ ِلفط یوب دناد لیپ

نمی زا ار قح یوب دبای هکنآ
؟نم ز ار لطاب یوب دباین نوچ

رود ِهار زا یوب درب نوچ یفطصم
؟روخب ام ِناهد زا دباین نوچ

ام ز َدناشوپ کیل ،دبایب مه
)۳۸(امَس رب دیآ رب دب و کین یوب

مارح نآ یوب وّ یپسخیمه وت
)۳۹(مافزبس ِنامسآ رب دنزیم
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مارح نآ یوب وّ یپسخیمه وت
)۳۹(مافزبس ِنامسآ رب دنزیم

دوشیم تتشز ِسافَنا ِهرمه
دوریم نودرگ ِناریگوب هب ات

زآ یوب و صرح یوب و ربک یوب
زایپ نوچ دیایب ¥فگ نخس رد

؟ماهدروخ یک نم :دنگوس یروخ رگ
ماهدرک یوقت ،ریس و زایپ زا

دنک )۴۰(یزاّمَغ ،دنگوسِ مد نآ
دنز رب نانیشنمهِ غامد رب

نآ یوب زا دوش در اهاعد سپ
نابز رد دیامنیم ژک ِلد نآ

اعد نآ ِباوج دیآ )۴۱(۳*اُؤَسخِا
'اغَد ره یازج دشاب )۴۲(ّدَر ِبوچ

.تسا ّدَر ِبوچ یدنفرت و هلیح ره شاداپ ،دیآ یم رب نiددب نابز زا هک تسا ییاعد نآ خساپ رد دیوش رود باطخ

تسار تینعم دَُوب ژک تثیدح رگ
تسادخ ِلوبقم ،ظفلّ یژک نآ

۶۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۱*

َنوُمَلْعَت iَ اَمِ prا َنِم ُمَلَْعأَو ْمُكَلُ حَصَْنأَو ي�بَر ِتiَاَسِر ْمُكُغ�َلُبأ

دیناد یمن هچنآ ادخ زا مناد و میوگ امش زردنا و مناسر یم امش هب شیوخ راگدرورپ یاه تلاسر

ثیدح ۲*

تسا مارح شنوخ دننامه  ) قلخ ( ناملسم لام

۱۰۸ هیآ ،)۲۳(نونمؤم هروس ،میرک نآرق ۳*
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۱۰۸ هیآ ،)۲۳(نونمؤم هروس ،میرک نآرق ۳*

ِنوُم�لَكُت iََو اَهيِف اُوئَسْخا َلاَق

.دييوگم نخس نم اب و ديوش مگ شتآ رد :ديوگ

۱۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم ییوب لیپ ار ناهد ره
دنتیم رب رشب رهٔ هدعم ِدِرگ

شیوخ )۴۳(ِروپ ِبابک دبای اجک ات
شیوخ ِروز و ماقتنا دیامن ات

یروَخ قح ِناگدنب یاه تشوگ
۴*یَرب رفیک ،ینک ناشیا ِتبیغ

تسا قلاخ ،ناتناهد یایوب هک ناه
؟تسا قداص وک نآ ِریغ ،ناج دََرب یک

۱۲ هیآ ،)۴۹(تارجح هروس ،میرک نآرق ۴*

 ْمُكُدََحأ̄ بِحَُيأۚ  اًضْعَب ْمُكُضْعَب َْبتْغَي iََو اوُسrسَجَت iََوۖ  ٌْمِثإ �نrظلا َضْعَب rِنإ �نrظلا َنِم اًريِثَك اُوبَِنتْجا اُونَمآ َنيِذrلا اَه¯َيأ اَي
ٌميِحَر ٌباrَوتَ prا rِنإۚ َ prا اوُقrتاَوۚ ُ هوُُمتْهِرَكَف ًاْتيَم ِهيَِخأ َمْحَل َلُْكأَي َْنأ

 ىاهراك رد و .تسا هانگ دح رد اهنامگ زا ىاهراپ اريز .ديزيهرپب ناوارف نامگ زا ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا
 هدرم ردارب تشوگ هك دراد تسود امش زا كي چيه ايآ .دينكم تبيغ رگيدكي زا و .دينكم وج و تسج رگيدكي ىناهنپ

.تسا نابرهم و ريذپهبوت ادخ اريز ،ديسرتب ادخ زا و .تشاد ديهاوخ شوخان ار نآ سپ ؟دروخب ار دوخ

۱۲۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرز )۴۴(ِنایمَه دننام وت ِرمع
تسرمشا رانید ِدننام بش و زور

)۴۵(فوقو یب رز دهدیم ،درامشیم

)۴۶(فوسُخ دیآ و ددرگ یلاخ هک ات



Page 9 of 11

727_Qazal & Mathnavi 9/4/18 1:07 PM

)۴۶(فوسُخ دیآ و ددرگ یلاخ هک ات

یاج هب یهنن و یناتسب هُک ز رگ
یاپ ز نداد نآ ز هوک دیآ ردنا

ضوع ار مد ره یاج رب هنب سپ
ضرغ یبای ۵*بَِرتْقاَو دُجْساَو ِز ات

 نآ یارب ییازا هبام و قح ترضح هب برق و هدجس زا ،یهد یم تسد زا رمع زا هک یا هظحل ره یاج هب نیاربانب
.یسرب یقیقح دوصقم هب قیرط نیا زا ات و رامگب

شوکم نیدنچ اهراک یمامت رد
شوکم ،نید رد دَُوب هک یراک هب زج

مامتان یهاوخ تفر وت تبقاع
ماخ وت ِنان و )۴۷(َرتَبا تیاهراک

)۴۸(دَحَل و روگ ِندرک ترامع نآ و

)۴۹(۶*َدبُل هن و بوچ هب و تسا گنس هب هن

ینک یروگ افص رد ار دوخ هکلب
ینَم ِنفد ینک وا �ینَم رد

شمغ ِنوفدم و یدرگ واِ کاخ
شمد زا اهددم دبای تمد ات

هرگنک و )۵۰(اهّهبُق و هناخروگ
هرَس نآ ینعم ِباحصا زا دوبن

ار شوپسلطا هدنز نونکا رگنب
؟ار شوه دریگ تسد سلطا چیه

وا ِناج نآ تسرکنم ِباذع رد
وا ِنادمَغ ِلد رد مغِ مدژک

راگن و شقن شرهاظ رب ،نورب زا
راز راز وا اههشیدنا ز ،نورد زو
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راز راز وا اههشیدنا ز ،نورد زو

نَهُک ِقلَد نآ رد ینیب یکی نآ و
نَخُس رrکِش و هشیدنا تابن نوچ

۱۹ هیآ ،)۹۶(قلع هروس ،میرک نآرق ۵*

ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو ُهْعِطُت tr iََك

.وش کیدزن سب ودب و رآ هدجس ادخ هاگشیپ رد و شوینن وا نامرف ،درادنپ هک تسا نینچ هن

۶ هیآ ،)۹۰(دلب هروس ،میرک نآرق ۶*

اًَدبُل iًاَم ُتْكَلَْهأ ُلوَُقي

مدرب راک هب رایسب لام :دیوگ

قوشعم بل ،توقای دننام ،خرس گنر هب موینیمولآ تابیکرت زا یتمیق گنس یعون :لعَل )۱(
 ندش ماک نیریش زا هیانک ،ندروخ رکش :ندییاخَرکِش )۲(
ینتورف ،¥شاگنا مک ار دوخ :ندز مک )۳(
ریوزت ،هلیح ،رکم :ناتسَد )۴(
ندرک کلا و ندرک لابرغ :¥خیب )۵(
یتسرد و یتسار :دادَس )۶(
ار وا وت ¥شاد یمارگ -ار وا یتشاد یمارگ :َُهتْمَرَکا )۷(
ار وا وت ندرک رامیب -ار وا یدرک رامیب :َُهتْمَقَْسا )۸(
یرایسب ،یندوزفا :دیزَم )۹(
هدنهد رازآ و رامیب مدرم :ریَحزِ موق )۱۰(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۱۱(
ناد هلابز :نادنیگرِس )۱۲(
سکان ،هیامورف ،تسپ ناسنا :سَخ )۱۳(
هدننک عضاو ،نتورف :عِضاخ )۱۴(
رهش نابساپ ،هغوراد :هنحش )۱۵(
گس ینعم هب بَلک عمج :بtِک )۱۶(
هِم عمج ،ناگرزب :ناهِم )۱۷(
تسا یویند شزرا یب یاه سوه و ناشک ندرگ و نادنمروز روظنم ،لزان و ریقح راگدرورپ :ینَْدا �بَر )۱۸(
گنج :فاصَم )۱۹(
تسا ¥فر باتش اب و ندیود ینعم هب َگت ،اپداب یوهآ :َگتوهآ )۲۰(
مامت لیصفت و طسب اب :تسدرود )۲۱(
هدننکنایغط ،شکرس :یغاط )۲۲(
راکبیرف ،هدننک رکم :رِکام )۲۳(
تسا یکرت رلگیب نامه ،رهش گرزب ،ریما :رَلگِب )۲۴(
تمعن ،ةَمعِن عمج :مَعِن )۲۵(
یراتفرگ ،یتخس :'یوَلب )۲۶(
یرامیب :مَقَس )۲۷(
هدننک تحیصن :حِصان )۲۸(
راگزور ناشیرپ ،هدز تنحم ،هدش ناحتما :نََحتمُم )۲۹(
زردنا و دنپ ،نداد دنپ :حصُن )۳۰(
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راگزور ناشیرپ ،هدز تنحم ،هدش ناحتما :نََحتمُم )۲۹(
زردنا و دنپ ،نداد دنپ :حصُن )۳۰(
سوسفا و هودنا ،ینامیشپ :مََدن )۳۱(
یدام و ینامسج روما رد اون و قنور عمط :گرب ِعمط )۳۲(
ناپوچ :نابَش )۳۳(
نابهگن :سِراح )۳۴(
لtج و تمظع هن هدمآ تبیه و سرت ینعم هب اجنیا رد :هوکش )۳۵(
ندیَرب زا رما لعف ،وش رود :دَرب )۳۶(
راوخ مارح ،هدنریگ هوشر :راوخهراپ )۳۷(
نامسآ :امَس )۳۸(
گنر زبس :مافزبس )۳۹(
هدننک اوسر ،هدننک راکشآ :زاّمَغ )۴۰(
دیوش رود :اُؤَسْخِا )۴۱(
 دننار یم ار مدرم نآ اب هک ار ماکح ناشارف بوچ ،دننار یم نآ اب ار ناروتس و ناغرم هک یبوچ :ّدَر ِبوچ )۴۲(
رسپ :روپ )۴۳(
لوپ ۀسیک :نایمَه )۴۴(
فقوت یب :فوقو یب )۴۵(
یگتفرگ هام :فوسُخ )۴۶(
دنزرفیب ،صقان ،مامتان :َرتَبا )۴۷(
روگ :دَحَل )۴۸(
رایسب و ریثک :َدبُل )۴۹(
دشاب هدمآرب و درگ نآ فقس هک ییانب :ّهبُق )۵۰(


