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۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار دیدهت نک مرگ ای نک گنج یهاوخ هک نادنچ
)۲(امَس رب دیاین زگره )۱(نَخلوگ ِدود هک نادیم

؟*نامسآ ددرگ هریت یک ،امَس رب دیآرب دوخ رو
)۳(ایض و یفیطل نادنچ نامسآ دروآ دود زک

)۴(رجح ردنا بوکم ار رس ،ردپ یا ناجنرَم ار دوخ
)۶(ازَغ و )۵(شیلاچ هلمج نیا ،نکم هبامرگ ِشقن اب

نآ دیآزاب وت ِیور رب ،)۷(وُفت هم رب ینک وت رگ
ابق دیآ گنت وت رب مه ،)۸(یشک ار وا ِنماد رو

».ددرگ یم رب شیر هب eاب رس فت «

)۹(ناهجِ گید نیا ِشوج رد ،رگد ِناماخ وت زا شیپ
اضر eّا دوبن نامرد ،دشن و دندیپطرب سب

نهد ردنا تشپراخ کی ار رام oمُد تفرگب
)۱۰(اغَد نآ ییوگ ِدننام دش دِرگ و دیشکرد رس

مد هب مد دزیم راخ رب ار شیوخ هلبا ِرام نآ
اهراخ رب ندز ار دوخ زا دمآ خاروس خاروس

)۱۲(لَجَع زا وا تشکب ار دوخ ،)۱۱(لَیِحیب و دوب ربص یب
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)۱۲(لَجَع زا وا تشکب ار دوخ ،)۱۱(لَیِحیب و دوب ربص یب

)۱۳(اقلدب نآ وزا یتسَر ،نامز کی یدرک ربص رگ

!xه ،مه وت نزم ار دوخ xب ره ِتشپراخ رب
اضَفْلا َقاض اضَقْلا َءاج :ناوخ درو نیو ،نیشن نکاس

» .دوش یم گنت اضف ،دیآ اضق نوچ «

نیشنمه منارباص اب نی~اعلا ّبر دومرف
**اَنَْربَص اْنیَلَعْ غِْرفا نارباص ِنیشنمه یا

ردپ یا امرف وت یقاب ،رگد oیداو هب متفر
ام ز ونِ مxس مد ره ناسریم ار نارباص رم

  ۱۱ هیآ ،)۴۱(تَل?ُصف هروس ،میرک نآرق *

ْ�ِلَو اَهَل َلاََقف ٌناَخُدَ يِهَو ِءاَم�سلا ىَِلإ ٰىََوتْسا �ُمث « اَيِْتئا ِضْرَ
» َ�ِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط

اي هاوخ :تفگ �مز و نامسآ هب سپ .دوب ىدود نآ و تخادرپ نامسآ هب سپس
.ميدمآ رادربنامرف :دنتفگ .دييايب هاوخان

۲۵۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۱**

�~َو « َانَماَدَْقأ ْتoَبثَو اًْربَص َاْنيَلَعْ غِْرَفأ َان�بَر اوُلاَق ِهِدُونُجَو َتوُلاَجِل اوُزََرب اَ
 » َنيِرِفاَكْلاِ مْوَقْلا ىَلَع اَنْرُصْناَو 

ىيابيكش ام رب ،ام راگدرورپ ىا :دنتفگ ،دندش ور هب ور شهاپس و تولاج اب نوچ «
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ىيابيكش ام رب ،ام راگدرورپ ىا :دنتفگ ،دندش ور هب ور شهاپس و تولاج اب نوچ «
» .زاس زوريپ نارفاك رب و نادرگ مدقتباث ار ام و رابب 

۴۶ هیآ ،)۸(لاْفَنا هروس ،میرک نآرق ۲**

.َنيِرِبا�صلاَ عَمَ ��ا �ِنإۚ  اوُرِبْصاَو …

.تسا نارباص هارمه ادخ هك ديريگ هشيپ ربص ...

۴۴۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رارطضا زا شاهتسکشا ،نxقاع
رایتخا دص اب هتسکشا ،ناقشاع

دنایدنب ِناگدنب ،شنxقاع
دنایدنق و یّرکِش ،شناقشاع

نxقاع راهمً اهَْرک ایِْتئِا
نeدیب راهبً اعَْوط ایِْتئِا

 ،تسا نxقاع راسفا ،دییایب یلیم یب و تهارک یور زا
.تسا ناقشاع راهب ،دییایب یدنسرخ و اضر یور زا اما

۳۸۸۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق یاه نوسف نیدنچ دص تسه
اضَفْلا َقاض اضَقْلاَءاج اذِا :تفگ

و ریبدت لها وت هک هزادنا ره ینعی .دراد اه نوسفا نیا زا عون اهدص ،یهلا یاضق
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و ریبدت لها وت هک هزادنا ره ینعی .دراد اه نوسفا نیا زا عون اهدص ،یهلا یاضق
؛یتسه نآ بولغم وت سپ .دراد رکم و ریبدت وت ربارب دص یهلا یاضق ،یشاب هلیح
.دوش یم گنت یمدآ رب اضف دسرب رس اضق هاگره :هک تسا هدمآ یثیدح رد اریز

تسار وّ َپچ زا دَُوب صَلْخَم و هَردص
تساهدژا وک ،دوش هتسب اضق زا

۹۱۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

زیت و دنت یا نزم هجنپ اضق اب
زیتس وت اب اضق مه دریگن ات

قحِ مکح شیپ دوب دیاب هدرُم
)۱۴(قََلفلا ¢بَر زا ،مخز دیاین ات

۱،۲ هیآ ،)١١٣(قلف هروس ،میرک نآرق

)۱(ِقََلفْلا oبَرِبُ ذوَُعأ ْلُق

،مربىم هانپ هاگحبص راگدرورپ هب :وگب

)۲(َقَلَخ اَم oرَش ْنِم

،تسا هديرفايب هچنآ رش زا

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیزگ ناقشاع رب هدیرج قشاع یا
ندیرفآ رد رگنب هدیرفآ ز رذگب

۳،۴،۵ هیآ ،)١١٣(قلف هروس ،میرک نآرق

)۳(َبَقَو اَِذإ ٍقِساَغ oرَش ْنِمَو

،ديآرد نوچ بش رش زا و

)۴(ِدَقُعْلا يِف ِتاَثا�ف�نلا oرَش ْنِمَو

،دنمدىم نوسفا اههرگ رد هك ىنارگوداج رش زا و

 )۵(َدَسَح اَِذإ ٍدِساَح oرَش ْنِمَو

.دزروىم كشر نوچ دوسح رش زا

۱۱۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تدیوگ هناتسود هچ را نمشد
تدیوگ هناد ز هچ رگ ،ناد ماد

ناد رهز نآ ،دهد یدنق ار وت رگ
ناد رهق نآ ،دنک یفطل نت هب رگ

*تسوپ ِریغ ینیبن ،دیآ اضق نوچ
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*تسوپ ِریغ ینیبن ،دیآ اضق نوچ
تسود ز یسانشن زاب ار نانمشد

نک زاغآ )۱۵(لاهِتباِ ،دش نینچ نوچ
 )۱۶(نک زاس هزور و حیبست و هلان

)۱۷(بویُغلا ُمxَّع وت یاک نکیم هلان

بوکم ار ام ،َدب ِرکمِ گنس ریز

نیرفآریش یا )۱۸(میدرک یگس رگ
 نیمک نیز ام رب رامگم ار ریش

ثیدح*

» ُه�بَل ªبُل یذ �لُک َبَلَس ٍرَماَ ذافنِا َداَرا اذِاَ �ا �نِا «

زا ار نادنمدرخ درخ ،یرما یارجا و ماجنا هب دیامرف هدارا دنوادخ هاگره «
».دناتس یم نانآ

۱۸۵۲ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(تس یمد وکین مه ربص :نامقل تفگ

تس یمغ اج ره عفاد و هانپ هک

نxف یا درک نیرق قح اب ار ربص
ِرِخآ ناوخب هگآ ار *رصَعلاَو ِ

 .تسا هدرک قح اب نراقم ار ربص ،یلاعت قح ،ینxف یا(
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 .تسا هدرک قح اب نراقم ار ربص ،یلاعت قح ،ینxف یا(
).یناوخب هناهاگآ ار رصعلاو هروس ینایاپ شخب هک تسا مزe سپ

دیرفآ قح ،ایمیک نارازه دص
دیدن مدآ ،ربص وچمه ییایمیک

)۱۰۳(رصعلا هروس ،میرک نآرق *

)۱( ِرْصَعْلاَو
.رصع هب دنگوس

)۲( ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْ»ا �ِنإ

.تسا یراکنایز رد ىمدآ هك

 )۳( .ِْرب�صلاِب اْوَصاََوتَو oقَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلا�صلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذ�لا �eِإ

 شرافس ربص و قح هب ار رگيدكي و دندرك کین ىاهراك و دندروآ ناميا هك اهنآ رگم
 .دندرك

۶۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(هَُلک رس دبایب نامیا زا ربص

*هَل َنامیا xَف َْربَص e َْثیَح

دادن نامیا شادخ :ربمغیپ تفگ
داهن رد دشابن یربص ار هک ره
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داهن رد دشابن یربص ار هک ره

ثیدح*

ُهَل َناميا e ،ُهَل َْربَص e نَم

.دشابن نامیا ار یو ،دشابن ربص ار هکره

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاه تمکح رهب

شیوخ oرِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناجِ مصخ ،و تس لقع ِعنام

رامسوس نوچ دنک هلمح سََفن کی
رارف رد دزیرگ یخاروس هب سپ

نونک دراد اه خاروس وا ،لد رد
نورب درآیم خاروس ره ز رَس

سوفن زا وید ِشگ ناهنپِ مان
)۲۱(سُونُخ دش ،فر خاروس نآ ردناو

)۲۲(تسُذْفنُق سونُخ نوچ شسونُخ هک
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)۲۲(تسُذْفنُق سونُخ نوچ شسونُخ هک

تسا دُش دمآ ارَو ُذْفنُق ِرس نوچ

دناوخ *)۲۳(سّانَخ ار وید نآ ادخ هک
دنامب ار کتشُپراخ نآ رس وک

تشُپراخ نآ ِرس ددرگ ناهن یم
)۲۴(تشُرُد ِداّیَصِ میب زا مَد هب مَد

نورب درآ رس تفای تصرف وچ ات
نوبز شرام دوش یرکم نینچ نیز

یدز تهار نوردنا زا سفن هنرگ
؟یُدب یک یتسد وت رب ار نانزهر

تسا توهش هک یَضتقُم )۲۵(ِناوَع ناز
تسا تفآ و زآ و صرح ِریسا لد

هابت و دزد یدش ،ّرِس ِناوَع ناز
هار تسوت ِرهق هب ار ناناوع ات

وکن ِدنپ نیا وت ونشب ربخ رد
**وُدَع یدَْعا ُْمکَل ُْمکَْیْبنَج َنَْیب

نآ هب و ونشب هدمآ فیرش ثیداحا زا یکی رد هک ار بوخ زردنا نیا وت
.» تسامش نورد رد امش نمشد نیرت تخسرس « :نک لمع

زیرگ ،ونشم ودع نیا )۲۶(ِقارطُمط



Page 10 of 17

771_Qazal & Mathnavi 7/9/19 3:23 PM

زیرگ ،ونشم ودع نیا )۲۶(ِقارطُمط
زیتس وّ جَل رد تسا سیلبا وچ وک

)۱۱۴( سان هروس ،میرک نآرق *

)١( ِسا�نلا oبَرِبُ ذوَُعأ ْلُق

.نایمدآ راگدرورپ هب میوجیم هانپ نم :وگب

)٢( ِسا�نلا ِِكلَم

.نایمدآ هاشداپ

َِلإ )٣( ِسا�نلا ِهٰ

.نایمدآ دوبعم اتکی

)۴( ِسا�نَخْلا ِساَوْسَوْلا oرَش ْنِم

.هدنوش ناهن رایسب و هدنوش راکشآ رگهسوسو نآ ّرش زا

)۵( ِسا�نلا ِروُدُص يِف ُسِوْسَُوي يِذ�لا

.دنک یم هسوسو نامدرم لد رد هک یرگ هسوسو

)۶( ِسا�نلاَو ِة�ِنجْلا َنِم
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)۶( ِسا�نلاَو ِة�ِنجْلا َنِم

.ناسنا عون زا ای و دشاب نج سنج زا ) ناطیش ( رگ هسوسو نآ هچ

ثیدح**

» َكَْیْبنَج َنَیب یت�لا َكُسَْفنَ ک�وُدَع 'یدَْعا «

» دراد اج )تنورد( تیولهپ ود نايم رد هك تسا وت سفن ،وت نمشد نيرت تخسرس «

۲۰۹۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رهاظ ٔهساجن رد رهاظ ِروک
تسا رِس ِتاساجن رد نطاب ِروک

دَوَر یبآ زا رهاظ ٔهساجن نیا
دوشیم نوزفا نطاب ٔهساجن نآ

نآ سش ناوتن مشچ ِبآ هب زُج
نایع دش نطاَوب ِتاساجن نوچ

*ادخ ار رفاک تس هدناوخ سَجَن نوچ
ارو رهاظ رب تسین تساجن نآ

نیز ،تسین )۲۷(ث�ولم رفاک ِرهاظ
نید و قxخا رد تسه تساجن نآ

ماگ تسیب دیآ شیوب تساجن نیا
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ماگ تسیب دیآ شیوب تساجن نیا
ماش هب ات یر زا شیوب تساجن نآ و

دور رب اهنامسآ شیوب هکلب
دوش رب )۲۹(ناوْضِر ،و )۲۸(روُحِ غامد َرب

تسوت مهف ِردق هب میوگیم هچنیا
تسرُد مهف ِترسح ردنا مدرُم

)۳۰(وبَس ،نت ِدوجو و تسا بآ ،مهف

وزا بآ دزیر ،تسکشب وبَس نوچ

۲۸ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

ْ~ا اَم�ِنإ اُونَمآ َنيِذ�لا اَه¢َيأ اَي « ْ~ا اُوبَرَْقي xََف ٌسَجَن َنوُكِرْشُ َه ْمِهِماَع َدْعَب َماَرَحْلا َِدجْسَ ۚ اَذٰ
» ٌميِكَح ٌمِيلَعَ ��ا �ِنإۚ  َءاَش ِْنإ ِِهلْضَف ْنِمُ ��ا ُمُكيِنْغُي َفْوَسَف ًةَْليَع ُْمْتفِخ ِْنإَو

  دجسم هب ديابن دعب لاس زا و دنسجن ناكرشم ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
شيوخ لضف هب دهاوخب رگا ادخ ،ديسرتىم ىياونيب زا رگا و .دنوش كيدزن مارحلا

» .تسا ميكح و اناد ادخ اريز .درك دهاوخ ناتزاينىب 

۲۷۰۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ام روصحم ِنت ؟هزوک نآ تسیچ
ام روُش ِساوح ِبآ وردنا

ارمٔ هزوک و مُخ نیا دنوادخ یا
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ارمٔ هزوک و مُخ نیا دنوادخ یا
*یَرتْشاُ َ�ا ِلضف زا ریذپ رد

سح جنپ ٔهلول جنپ اب یاهزوک
سجن ره زا ار بآ نیا راد کاپ

رحب یوس )۳۱(َذفنَم هزوک نیز دوش ات
رحب یوُخ ،نمٔ هزوک دریگب ات

یَرب شناطلس ِشیپ هیده وچ ات
یرتشُم هش شدشاب ،دنیب کاپ

نآ زا دعب شبآ ددرگ تیاهنیب
ناهج دص ،نمٔ هزوک زا دوش ُرپ

مُخ ز شرادُرپ و دنب رب اههلول
**ُْمکراصبأ اوَه ْنَع او¢ضُغ تفگ

 هدنکآ و زیربل راگدرورپ ترضح تقیقح و تفرعم مخ زا ار تدوجو هزوک و دنبرب ار اههلول
.دیدنبب ورف سوه و یوه زا ار ناتناگدید :تسا هتفگ یلاعت قح اریز ،نک

؟تسار هک هیده نیک )۳۲(داب ُرپ وا ِشیر
eتسار تسا نیا ،یهَش وا نوچ قی

رذگ رب اجنآک تسنادیمن نز
َرکِش نوچ نیریش ،تسا نوحیجِ یوج
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ناور ایرد نوچ ،رهش نایم رد
نایهام ِتْسَش و اهیتشک ز ُرپ

نیب راب و راک و ناطلس َرب وَر
نیب ***راهَنeَْااَهتْحَت یرجت oسح

ام تاکاردا و اه سح نینچ نیا
)۳۳(اهراهنا نآ رد دشاب یاهرطق

۱۱۱ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

ْ~ا َنِم ٰىََرتْشاَ ��ا �ِنإ « »…ۚ َة�نَجْلا ُمُهَل �َنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ�ِنِمْؤُ

»…دشاب نانآ زا تشهب ات ،ديرخ ار ناشياهلام و اهناج نانمؤم زا ادخ «

۳۰ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق **

»…ْمِهِراَصَْبأ ْنِم او¢ضُغَي َ�ِنِمْؤُمِْلل ْلُق «

» ...دنريگورف مارح زا ار شيوخ نامشچ هك وگب نانمؤم هب ربمغیپ یا «

۲۶۶ هیآ ،)٢(هرقب هروس ،میرک نآرق ***

ْ¾ا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت…« »…ُراَهْنَ

»… تسا ناور اهرهن نآ ریز زا …«

۸۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یدمآ نم ِرب نوچ ینادب دوخ
یُدب هبامرگ شقن نم یب وت هک

تس ینغ ای ناطلس شقن دوخ رگا ،شقن
تس ینشاچ یب دوخ ِناج زا تس تروص

نارگیدِ یارب زا وا ِتنیز
ناهد و مشچ هدُهیب هدرک زاب

هتخاب ار دوخ ،راکیپ رد وت یا
هتخانشن دوخ ز وت ار نارگید

یتسیب ییآ هک تروص ره هب وت
یتسین وت نآ �او ،نیا منم ،هک

قلخ ز وت ینامب اهنت نامز کی
قلح هب ات ینام هشیدنا و مغ رد

)۳۴(یدَحَْوا نآ وت هک ؟یشاب یک وت نیا

یدوخ ِتسمرس و ابیز و شوخ هک

شیوخِ ماد ،یشیوخ ِدیص ،یشیوخِ غرم
شیوخِ ماب ،یشیوخ شرف ،یشیوخ ِردص

تسا دوخ اب میاق هک دشاب نآ رهوج
تس هدش واِ عرف هک دشاب ،ضَرَع نآ
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تس هدش واِ عرف هک دشاب ،ضَرَع نآ

نیشن وا نوچ ،ییهدازمدآ وت رگ
نیبب دوخ رد ار )۳۵(تاّیُّرذ هلمج

؟تسین رهن ردنا هک ،مُخ ردنا تسیچ
؟تسین رهش ردناک ،هناخ ردنا تسیچ

بآِ یوج نوچ لد و تس ّمُخ ناهج نیا
)۳۷(باجُع ِرهش ،لد و )۳۶(تسهرجُح ناهج نیا

هناخشتآ ،هبامرگ نوت ،نَخُلگ :نَخلوگ )۱(
نامسآ :امَس )۲(
ییانشور ،رون :ایض )۳(
گنس :رجح )۴(
شکمشک ،شلاچ :شیلاچ )۵(
لادج و گنج :ازَغ )۶(
ودَخ ،ناهد بآ :وُفت )۷(
یسک اب ندش ریگرد :ندیشک ار یسک ِنماد )۸(
هدینامه نهذ نورد ،هدش هیبشت گید هب ناهج :ناهج ِگید )۹(
رگ هلیح :اغَد )۱۰(
اه هلیح :لَیِح )۱۱(
یگدز باتش ،هلجع :لَجَع )۱۲(
ور تشز :اِقل دب )۱۳(
نادادماب راگدرورپ :قََلفلا ¢بَر )۱۴(
یراز و صxخا یور زا اعد :لاهِتباِ )۱۵(
نداد بیترت :ندرک زاس )۱۶(
.تسا هاگآ یبیغ روما همه زا هک یسک :بویُغلا ُمxَّع )۱۷(
نداد ماجنا دیلپ و کاپان راک :ندرک یگس )۱۸(
شوخ و بوخ سفن و مد :مد وکین )۱۹(
هxک ،رس جات :هلُک رس )۲۰(
.تسا شگ ناهنپ رایسب سپس و ندش راکشآ :سُونُخ )۲۱(
تشپراخ :ُذْفنُق )۲۲(
.هدنوش ناهنپ رایسب سپس و هدنوش راکشآ :سّانَخ )۲۳(
میجح ،راومهان ،نشخ :تشُرُد )۲۴(
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.هدنوش ناهنپ رایسب سپس و هدنوش راکشآ :سّانَخ )۲۳(
میجح ،راومهان ،نشخ :تشُرُد )۲۴(
رومأم :ناوَع )۲۵(
ییامندوخ ،هزاوآ ،لxج و هوکش شیامن ،ادصورس :قارطُمط )۲۶(
هدش هدولآ و دیلپ :ث�ولم )۲۷(
مشچ وهآ و نَت نیمیس نز :روُح )۲۸(
.تسا تشهب نابهگن و لّکوم هک یا هتشرف مان :ناوْضِر )۲۹(
.دنزیرب بارش ای بآ نآ رد هک رادهتسد و یلافس ۀزوک :وبَس )۳۰(
هنزور ،خاروس :َذفنَم )۳۱(
 ینیب دوخ و رورغ زا هیانک :شیر ندوب داب رُپ )۳۲(
رابیوج ،دور ،رهَن عمج :راهَنا )۳۳(
اتکی ،هناگی :دَحَْوا )۳۴(
لسن ،دنزرف ینعم هب ه�یoُرذِ عمج :تاّیُّرذ )۳۵(
قاتا :هرجُح )۳۶(
زیگنا تفگش :باجُع )۳۷(


