
Page 1 of 17

899_Qazal & Mathnavi 2022-01-05, 6:17 PM

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ییاج ناقشاع ِنایم ار نایورود دشاب اجک
ییادرف قشع ِزور ز دراد عمط ور دص اب هک

ناشْدر دنک ناج ِهاش هک ،ناشدَْوَبن و دنراد عمط
)۱(ییاسآنینرقلاوذ وچ ،ناشدس وا دزاس نهآ ز

ییوج نانچ رد یدیلپ ،ییور نانچ اب ییورود
ییامرفراک یقافن ؟ناقیّدص ِشیپ دجنگ هچ

ار ناریش ِیاهگر همه ،ار ناج یهشیب ِخیب هک
ییازفارون یهدید هب ،ار نآ کی هب کی دنادب

ار )۲(اهتبتار دتسرف ،ار اهتبقاع دنادب
ییاتکی و قیّدص ره هب ،ار )۳(اهتیفاع دشخبب

ار یباتفآ دیامن ،ار یباقن دزادنارب
)۴(ییاشنا هزات وا دنک ،ار یبارخ یرون دهد

دشاب وخ و قلُخ شنآ هن ،دشاب ورود هش نیا رگا
)۵(ییاپژک ِسَْفن ِرکف ز ،دشاب وجوتسجِ یارب

هنییآ تسوا اریزا ،هنیکیب تسواْ ییورود
)۶(ییاردب و نیک دیامن هنیس نآ رد وت ِسکع ز

یروک دبا ات ینام هک ،یرون نآ هب )۷(ولهپ نزم
)۸(ییادوس هب یهابور هک ،یروز نکم ناریش اب وت

ندرگ دنکشب ار ناگس ،)۹(ندرکٰ یرِم ناریش اب هک
ییاتدص هن ،ییورود هن ،نف ین و دنام یرکم هن

.دیشک یّدس جوجأم و جوجأي ربارب رد هك ردنكسا دننام ،نینرقلاوذ دننام :اسآنینرقلاوذ )۱(
یّرمتسم ،هفیظو :هبتار )۲(
یتمالس ،یراگتسر :تیفاع )۳(
ندروآ دیدپ ،ندیرفآ :اشنا )۴(
شیدنا طلغً ازاجم :اپژک )۵(
هاوخدب ،شیدنادب :یاردب )۶(
ندرک هزرابم ،یسک اب ندرک یربارب :ندز ولهپ )۷(
قشع ،نونج ،یگناوید :ادوس )۸(
ندرک راکیپ ،ندرک گنج :ندرکٰ یرِم )۹(
----------------

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ییاج ناقشاع ِنایم ار نایورود دشاب اجک
ییادرف قشع ِزور ز دراد عمط ور دص اب هک

۷۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هایسِ غاز هرعن و )۱۰(غاکْغاک
)۱۱(هاوخرْمُع ایند هب دشابً امیاد

درفِ کاپ یادخ زا سیلبِا وچمَه
درک تساوخرد نَت ِرمع تمایق ات

غالک یادص ،راقراق :غاکْغاک )۱۰(
هدنهاوخرْمُع :هاوخرْمُع )۱۱(
----------------

۳۵۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هتشاک یقدصِ مخت شدوبن نوچ
هتشامگب نآ ِنایسن وَرب قح

دنزیم لد )۱۲(یهنزشتآ رب هچرگ
دشُکیم قح ِفک ار شهَراتِس نآ

قامخچ ِگنس :هنزشتآ )۱۲(
----------------

۴۰۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ِنایاپِ مغ ار دهاز تسه
؟رامش ِزور وا ِلاح دشاب هچ ات

دنمشوه هتشگ زاغآ ز ،نافراع
     دناغراف رخآ ِلاوحا و مغ زا

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

دش داش سَک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هِنَم یَو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِْهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

۳۷۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانشان زا َرَتب دَوَبن یتفآ
تخاب قشع ینادن و رای َِرب وت

۳۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم )۱۵(سِیآ نیه ،تسا )۱۴(رسُع اب )۱۳(رسُی
شاعم ردنا )۱۶(تامَم نیز یراد هار

۵ هیآ ،)۹۴( حارشنا هروس ،میرک نآرق

».اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم َّنِإَف «

».تسا یناسآ یراوشد اب دیدرت یب سپ «

یناسآ :رسُی )۱۳(
یتخس :رسُع )۱۴(
 دیماان :سِیآ )۱۵(
گرم :تامَم )۱۶(
----------------

۱۶۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ام سلجم زا وش رود )۱۷(یَبنِع ِتسم هک وت
مروفاک َدُنک درس ناهج ز ار تلد هک

روگنا :َبنِع )۱۷(
----------------

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناشْدر دنک ناج ِهاش هک ،ناشدَْوَبن و دنراد عمط
ییاسآنینرقلاوذ وچ ،ناشدس وا دزاس نهآ ز

۹۷ ات ۹۳ تایآ ،)۱۸( فهک هروس ،میرک نآرق

)۹۳(».ًالْوَق َنوُهَْقَفي َنوُداَكَي اَل اًمْوَق اَمِهِنوُد ْنِم َدَجَو ِنْيَّدَّسلا نََْيبَ غََلب اَِذإٰ ىَّتَح «

».دنمهفىمن ار ىنخس چيه ىيوگ هك ديد ار ىمدرم ،هوك ود نآ ِسپ رد .ديسر هوك ود ِنايم هب ات «

)۹۴(».اًّدَس ْمَُهْنَيبَو َاَنْنَيب َلَعْجَت َْنأٰ ىَلَع اًجْرَخ َكَل ُلَعْجَن ْلَهَف ِضَْرأْلا يِف َنوُدِسْفُم َجوُْجأَمَو َجوُْجأَي َِّنإِ نَْينْرَقْلا اَذ اَي اوُلاَق «

 اهنآ و ام ِنايم وت ات مينك رّرقم دوخ رب ىجارخ ىهاوخىم .دننكىم داسف نيمز رد جوجأم و جوجأي ،نينرقلاوذ ىا :دنتفگ «
».؟ىروآرب ىّدس

)۹۵(».اًمْدَر ْمَُهْنَيبَو ْمَُكْنَيب ْلَعَْجأ ٍةَّوُقِب يِنُونيَِعأَف ٌْريَخ يِّبَر ِهيِف يِّنَّكَم اَم َلاَق «
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)۹۵(».اًمْدَر ْمَُهْنَيبَو ْمَُكْنَيب ْلَعَْجأ ٍةَّوُقِب يِنُونيَِعأَف ٌْريَخ يِّبَر ِهيِف يِّنَّكَم اَم َلاَق «

 ىّدس اهنآ و امش ِنايم ات ،دينك ددم شيوخ ىورين هب ارم .تسا رتهب تسا هداد ىياناوت نادب ارم نم ِراگدرورپ هچنآ :تفگ «
».مروآرب

)۹۶(».اًْرطِق ِهْيَلَعْ غِْرُفأ يِنُوتآ َلاَق اًراَن ُهَلَعَج اَِذإٰ ىَّتَحۖ  اوُخُْفنا َلاَقِ نَْيفَدَّصلا نََْيب ٰىَواَس اَِذإٰ ىَّتَحۖ  ِديِدَحْلا ََرُبز يِنُوتآ «

 .تخادگب ار نهآ نآ ات .ديمدب :تفگ ،دش هتشابنا هوك ود نآ ِنايم نوچ .ديروايب نهآ ىاههكت نم ىارب «
».مزير نآ رب ات ديروايب هتخادگ ِسم :تفگ و

)۹۷(».ًابَْقن ُهَل اوُعاََطتْسا اَمَوُ هوُرَهْظَي َْنأ اوُعاَطْسا اََمف «

».دننك خاروس نآ رد هن و دنور الاب نآ زا دنتسناوت هن «

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییوج نانچ رد یدیلپ ،ییور نانچ اب ییورود
ییامرفراک یقافن ؟ناقیّدص ِشیپ دجنگ هچ

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دَُوب ارچ ایح و مرش ارم ِربلد ِقشاع
؟دَُوب ارچ افوِ مسر ،دَُوب نیا لامج هکنوچ

واِ مان تسهدش قشع ،تسا یاهنارکیب ِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

۱۳۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یُدب یلاع نم ِراتفگ ،یُدب یلاخ مسلجم رگ
متس نیدنچ نُکَم ام رب ،وش رود ای ،وش رون ای

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ناریش ِیاهگر همه ،ار ناج یهشیب ِخیب هک
ییازفارون یهدید هب ،ار نآ کی هب کی دنادب

۵ هیآ ،)۱۱( دوه هروس ،میرک نآرق

».ِروُدُّصلا ِتاَذِب ٌمِيلَع ُهَِّنإۚ  َنُوِنلْعُي اَمَو َنوُّرِسُي اَم ُمَلْعَي ْمُهَباَيِث َنوُشَْغتْسَي نَيِح اََلأۚ  ُْهنِم اُوفَْختْسَِيل ْمُهَروُدُص َنُوْنَثي ْمُهَِّنإ اََلأ «

 ىاههماج هك ماگنه نادب هكنآ لاح ،دنراد ناهنپ شيوخ لد ِزار ات دننادرگ ىمرب تروص نانيا هك شاب هاگآ «
».تسا هاگآ اهلد ِزار هب وا اريز ،دنادىم ار ناشناهن و راكشآ ادخ ،دنشكىم رس رد دوخ

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار اهتبتار دتسرف ،ار اهتبقاع دنادب
ییاتکی و قیّدص ره هب ،ار اهتیفاع دشخبب

۱۹۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهدینشن ُمکُْقزِر ِءامَّسلا یِف
؟یاهدیسَْفچ رب هچ یتسپ نیردنا

۲۲ هیآ ،)۵۱( تایراذلا هروس ،میرک نآرق

».َنوُدَعُوت اَمَو ْمُكُْقزِر ِءاَمَّسلا يِفَو «

».تسا نامسآ رد هدش هدعو امش هب هچ ره و امش ِقزر و «

۲۶۵۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا نامسآ ز تقزر تسهدومرف وچ
؟یک ات ،)۱۸(حاّلَف یا ندیروش نیمز

نابغاب ،زرواشک :حاّلَف )۱۸(
----------------

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار یباتفآ دیامن ،ار یباقن دزادنارب
ییاشنا هزات وا دنک ،ار یبارخ یرون دهد

۲۰۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیزُگ ناقشاع رب ،)۱۹(هدیرَج ِقشاع یا
ندیرفآ رد رگنب ،هدیرفآ ز رذگب

اهنت ،هناگی :هدیرَج )۱۹(
----------------

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب وخ و قلُخ شنآ هن ،دشاب ورود هش نیا رگا
ییاپژک ِسَْفن ِرکف ز ،دشاب وجوتسجِ یارب

  ۲۲۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 وج و تسجِ یارو زا ییوج و تسج
وگب ،ینادیم وت ،منادیمن نم

۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۵۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هنییآ تسوا اریزا ،هنیکیب تسواْ ییورود
ییاردب و نیک دیامن هنیس نآ رد وت ِسکع ز

۱۹۹۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هِنَم هنییآ رب بیع ،وشِب کاپ ار یور
نُکَمْ یوزارت ِبیع ،)۲۰(نُک هرَس ار دوخ ِدقن

ندینادرگ هزیکاپ ،ندینادرگ صلاخ :ندرک هرَس )۲۰(
----------------

۴۶۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج ردنا یُدب یزور ارم رگ
؟ناگدرُم اب ارم یتسَراک هچ دوخ

فاص ِبآ دبای هکنآِ یازس نیا
فازگ زا )۲۱(دزیمِب وُج رد ،رخ وچمه

رخ ،یوج نآ ِتمیق دنادب رگ
رس ،یوج رد دهَن ،اپِ یاج هب وا

یربمغیپ نانچنآ دبایب وا
یرورپ یناگدنز یبآ ِریم

؟نُک ِرما زک وا شیپ دریمن نوچ
نک هدنز ار ام ،بآ ِریما یا

هاوخم هدنز ار وت ِسفنِ گس نیه
هاگرید زا تسوت ِناج ِّودع وک

نآ هک ار یناوختسا رَس رب کاخ
ناج ِدیص زا دَُوب گس نیاِ عنام

؟یقشاع نوچ ناوختسا رب ،یاهن گس
؟یقشاع نوخ رب هچ زا )۲۲(راوهچْوید

؟تسین شییانیب هک نآ تسا مشچ هچ نآ
؟تسین شییاوسر هک زج اهناحتما ز

هاگْهاگ ار اهّنظ دشاب وهس
؟هار ز دمآ روک هک نیا ،تسا ّنظ هچ نیا

یرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
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یرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
یِرگیم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم

ندرک راردا :ندیزیم )۲۱(
ولاز دننام :راوهچْوید ،ولاز :هچْوید )۲۲(
----------------

۴۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هنم رگید یسک رب ار دوخِ مرج
هِد شاداپ نیدب دوخ ِشوگ و شوه

یتشاک دوخ وت هک ،هِن دوخ رب مرُج
یتشآ نک ،قح ِلدع و ازج اب

یندرک دب ببس دشاب ار جنر
ین تخب زا ،سانش دوخ ِلعف ز دب

 
۵۷۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 
رای تسب ار اههار ،ناقیفر یا
راکش ِریش وا و میگنلِ یوهآ

؟یاهراچ وک اضر و میلست هک زج
یاهراوخنوخ ِرن ِریش ِفک رد

باتفآ نوچ ،روخ و باوخ درادن وا
باوخ و دروخیب دنکیم ار اهحور

نم ِیوخمه ای شاب نم ایب هک
نمِ یور یّلجت رد ینیبب ات

؟یدش ادیش نینچ نوچ ،یدیدن رو
یدش ایحا ِبلاط یدوب کاخ

فلع وا تسهدادن تَیوسیب ز رگ
؟فرط نآ تسهدنامب نوچ تناجِ مشچ

۱۵۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم،یولوم

».هاشداپِ یوس یرجا ِناصقن ِتیاکش یهصق ،مالغ نآِ نتشون «

مالغ نآِ یارب نُک هتوک هّصق
مایپ وا تسهتشونرب هَشِ یوس هک

نیک وّ یتسه ُرپ و گنج ُرپ یهّصق
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نیک وّ یتسه ُرپ و گنج ُرپ یهّصق
نینزان ِهاش ِشیپ دتسرفیم

رگن یَو ردنا ،تسهمان دبلاک
َربب هگنآ ؟ار هاش قیال تسه

ناوخب ،اشگب ار همان ْوَر ییهشوگ
؟ناهش ِدروخ رد تسه شفرح هک نیب

نک هراپ ار نآ ،روخرد دشابن رگ
نک هراچ و سیون رگید یهمان

۱۸ هیآ ،)۵۹( رشح هروس ،میرک نآرق

».َنوُلَمْعَت اَمِب ٌريِبَخَ َّهللا َِّنإۚ َ َّهللا اوُقَّتاَوۖ  ٍدَغِل ْتَمَّدَق اَم ٌسَْفن ُْرْظَنتْلَوَ َّهللا اوُقَّتا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي «

 .تسا هداتسرف هچ شيادرف ىارب هك درگنب دياب سك ره و .ديسرتب ادخ زا ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
».تسا هاگآ دينكىم هك ىياهراك هب ادخ هك ديسرتب ادخ زا

نادَم )۲۳(پَز نت یهمان ِحتف کیل
نایع یدید لد ِّرِس سک ره هنرو

بْعَص و تسراوشد هچ نداشگب همان
     )۲۴(بْعَک ِنالفِط هن ،تسَنادرم ِراک      

میاهتشگ عناق تسرهف رب هلمج
میاهتشغآ اوه و صرح رد هکنآز

ار هماع یماد ،تسرهف نآ دشاب
ار همانِ نتم دنناد نانچ ات

  )۲۵(باتَم ندرگ ،ار همانرَس نک زاب
  )۲۶(باوَّصلاِب مَلَْعاُ هللاَو ،نخس نیز

نابز ِرارقِا وچ ناونع نآ تسه
ناحتما نک ار هنیس یهمانِ نتم

؟وت ِرارقا اب تسه قفاوم هک
وت ِراک دَْوَبن راوقفانم ات

یَربیم ینارگ سب )۲۷(یلاوَج نوچ
یرگنب یو رد هک ،)۲۸(مک دیابن نآز

؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد یراد هچ هک
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؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد یراد هچ هک
شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ

گنس ز ار تلاوج نک یلاخ هنرو
گنن و راگیب نیا زا ار دوخ رخ زاب

دیشَک دیابیم هک نُک نآ لاوَج رد
  )۲۹(دیشر ِناهاش و ناناطلسِ یوس

ناسآ ،تفم :پَز )۲۳(
.دنا لوغشم یزاب هب هک یلافطا :بْعَک ِنالفِط )۲۴(
باتم خُر ،نکم یچیپرس :باتَم ندرگ )۲۵(
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ :باوَّصلاِب مَلَْعاُ هللاَو )۲۶(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ یهچراپ ای میخض ِخن زا گرزب یهسیک :لاوَج )۲۷(
.مک ِتسد ،ّلقاال ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن نآز )۲۸(
هدننک تیاده ،امنهار :دیشر )۲۹(
----------------

۳۵۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،کشوک نیا ِرس زا ،قحِ یظفاح رب یراد دامتعا رگا هك ُهَهْجَوُ هللا َمََّرک ار یلع ،دوهج نآِ نتفگ «
».ار وا ،نینمؤملاریماِ نتفگ باوج و زادنارد ار دوخ

)۳۰(دونَع کی یزور تفگ ار یضَترُم

دوبن هگآ ادخِ میظعت ز وک

دنلب سب یرصق و یماب ِرس رب
؟دنمشوه یا یفقاو ار قح ِظفح

ینغ و تسَظیفح وا یرآ :تفگ
ینَم و یلفط ز ار امِ یتسه

ماب ز نیه نکفا ردنا ار دوخ :تفگ
مامت قح ِظفح هب نک یدامتعا

وت )۳۱(ِناقیا ارم ددرگ نیقی ات
وت ِناهُرب اب ِبوخ ِداقتعا و

ورب ،نک شُماخ :تفگ شریما سپ
وِرگ تأرُج نیز ْتناج ددرگن ات

ادخ اب هک ار هدنب رم دسر یک
؟التبا ز درآ شیپ شیامزآ

لوضُف زک دشاب هرَهز یک ار هدنب
؟لُوگِ جیگ یا دنک قح ِناحتما

ناحتما وک دسریم ار ادخ ،نآ
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ناحتما وک دسریم ار ادخ ،نآ
ناگدنب اب یمَد ره درآ شیپ

راکشآ دیامن ار ام ،ام هب ات
)۳۲(رارِس رد هدیقع زا میراد هچ هک

ار وت هک ار قح تفگ مدآ چیه
؟اطخ و مرُج نیرد مدرک ناحتما

اهَش )۳۳(تمْلِح ِتیاغ منیبب ات
؟ار هک ؟نیا ِلاجم دشاب ار هک ،هآ

رسهریخ دمآ هک سب زا وت ِلقع
َرَتب وت ِهانگ زا ترذُع تسه

نامسآ ِفقس تشارفا وا هکنآ
؟ناحتما ار وا ندرک یناد هچ وت

ار ریخ و ّرَش وت هتسنادن یا
ار ْریَغ هگنآ ،نک ار دوخ ناحتما

نالف یا یدرک وچ دوخ ِناحتما
نارگید ِناحتما ز ییآ غراف

یاهنادْرَّکِش هک یتسنادب نوچ
یاهناخْرَّکِش ِلَْهاک ینادب سپ

هلِا هک ،یناحتمایب ،نادب سپ
هاگیاجان تدتسْرفن یرَّکِش

هاشِ ملِع زا ،ناحتمایب ،نادب نیا
هاگیاپ رد تدتسرفن ،یرَس نوچ

)۳۴(نیَمث ِّرُد َدَنکفا لقاع چیه

)۳۵(؟نیَمچ ُرپ یحارتسُم ِنایم رد

یهگآِ میکح ار مدنگ هکنآز
یهَک ِرابنا هب دتسْرفن چیه

تسربهر و اوشیپ هک ار خیش
تسرَخ وا ،درک ناحتما یدیرم رگ

نید ِهار رد ینک رگ شناحتما
نیقییب یا نََحتْمُم یدرگ وت مه

شاف و نایرع دوش تلهَج و تأرج
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شاف و نایرع دوش تلهَج و تأرج
)۳۶(؟شاتتفِا ناز دوش یک هنهرب وا

ار هوک دَْجنَس ،هَّرذ دیآیب رگ
یَتف یا شوزارت ،هُک نآز دَرَد رب

َدَنتیم وزارت دوخ ِسایق زک
دُنکیم وزارت رد ار قح ِدرم

دَرِخ ِنازیم هب وا دجنگن نوچ
دَرَد رب ار دَرِخِ یوزارت سپ

وا رد ناد فّرصت نوچمه ناحتما
وُجَم یهاش نانچ رب فرصت وت

اهشقن دهاوخ درک فّرصت هچ
؟التبا ِرهب ،شاّقن نانچ رب

دیدب و تسنادب رگ یناحتما
؟دیشک یو َرب نآ شاّقن مه هک ین

تسب هک تروص نیا دوخ دشاب رَدَق هچ
؟تسا یَوِ ملِع رد هک اهتروص شیپ

تدمآ نوچ ،ناحتما نیا یهسوسو
تدز ندَرگ و دمآک ناد َدب ِتخب

دوز دوز ،یدید ساوسو نینچ نوچ
دوجس ردنا آرد ،و درَگ ادخ اب

ناورِ کشا زا نُک َرت ار هَگهدجَس
نامگ نیز َمناهَراو وت ادخ یاِک

دش بولطم ناحتما تِک نامز نآ
دش )۳۷(بوُّرَخ ُرپ ،وت ِنید ِدجسم

دناعُم ،رگهزیتس :دونَع )۳۰(
نیقی ،رواب ،دامتعا :ناقیا )۳۱(
ناسنا زکرم ای لد ،هناخناهن ،نطاب :رارِس )۳۲(
یرابدرب :مْلِح )۳۳(
اهبنارگ ،یتميق :نیَمث )۳۴(
تفاثک :نیمَچ )۳۵(
ندرك شيتفت :شاتتفِا )۳۶(
.دنکیم ناریو ار نآ دیورب ییانب ره رد و تسا رادراخ و عفترم و ینابایب یاهتوب هک بُونرَخ هایگ :بوُّرَخ )۳۷(
----------------

۱۹۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 12 of 17

899_Qazal & Mathnavi 2022-01-05, 6:17 PM

۱۹۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

».سرخ یافو و قّلمت رب ندرک دامتعا «

دیشکیم رد ار سرخ ییاهدژا
دیسر شدایرف و تفر یدرمْریش

ددم مَلاع رد )۳۸(دننادرمْریش
دسر نامولظم ِناغفاک نامز نآ

دنونشب اج ره ز نامولظم گناب
دنودیم قح ِتمحر نوچ فرط نآ

ناهجِ یاهلَلَخ یاهنوتس نآ
ناهنِ یاهضرم ِنابیبط نآ

دناتمحر و یرواد و رهِم ِضحم
دناتوشَر یب و تّلع یب ،قح وچمه

؟شیگرابکی ینکیم یرای هچ نیا
شیگراچیب و مغ ِرهب زا :دیوگ

درمْریش ِراکش دش ینابرهم
درد ِریغ دیوجن وراد ناهج رد

دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دود اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره

وش تسپ ْوَر ،تدیاب تمحر ِبآ
وش تسم ،تمحر ِرمخ روخ ناهگناو

رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا آم ورف تمحر یکی رب

.نکم تعانق تمحر کی رب ،تسا تمحر اپارس قح ِترضح

عاجش یا رآ اپ ِریز رد ار خرچ
عامَسِ گناب ،کلف ِقوف زا ونشب

شوگ ز نک نوریب ساوسو یهبنپ
شورخ ،نودرگ زا دیآ تاشوگ هب ات

بیعِ یوم زا ار مشچ ود نک کاپ
بیغ )۳۹(ِناتسورَس و غاب ینیبب ات

)۴۰(ماکُز ینیب زا و زغم زا نک عفد



Page 13 of 17

899_Qazal & Mathnavi 2022-01-05, 6:17 PM

)۴۰(ماکُز ینیب زا و زغم زا نک عفد

ماشَم رد دیآ رد )۴۱(هللا ُحیر هک ات

رثا ارفَص و بت زا راذگم چیه
َرکِشِ معط ،ناهج زا یبایب ات

یوپم )۴۲(نّینِع و نک یدرَمِ یوراد
یوْربوخ نوگدص دنیآ نورب ات

نَکِب ناج یاپ ز ار نت یهدُنک
نمجنا ِدِرگ هب نالوج دُنک ات

نک رود ندرگ و تسد زا )۴۴(لخُب )۴۳(ِّلُغ
نُهَکِ خرچ رد بایرد ون ِتخب

رَپ فطل یهبعک هب یناتیمن رو
رگهراچ رب یگراچیب نک هضرع

تسا یاهیامرس یوق ،هیرگ و یراز
تسا یاهیاد رتیوق ،یُّلک ِتمحر

دَُوب وجهناهب ،ردام و هیاد
دوش نایرگ وا ِلفط نآ یک هک ات

دیرفآ ار امش ِتاجاح ِلفط
دیدپ شریش دوش و دیلانب ات

شابم یراز یب ،هللا اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

۱۱۰ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق

َمْحَّرلا اوُعْدا َِوأَ َّهللا اوُعْدا ِلُق « ».ًاليِبَس َكِٰلَذ نََْيبِ َغْتباَو اَهِب ْتِفاَخُت اَلَو َكِتاَلَصِب ْرَهْجَت اَلَوۚ ٰ َىنْسُحْلا ُءاَمَْسأْلا ُهََلف اوُعَْدت اَم اًَّيأۖ  َنٰ

 اه مان ِنیرتوکین ]دیا هدناوخ ار وا یاتکی تاذ[ دیناوخب ار مادک ره ،دیناوخب ار نامحر ای دیناوخب ار ادخ :وگب «
 یادص اب زین و دنلب یادص اب ار دوخ زامن و .تسوا هژیو طقف ]تساهنآ زا مه مان ود نیا هک[

».یوجب هنایم یهار ]ادص[ ود نیا نایم و ناوخم هتسهآ

ربا ِناشفاریش و دابِ یوُه یوُه
ربص وت تعاس کی ،دَناامِ مغ رد

؟یاهدینشن ُمکُْقزِر ِءامَّسلا یِف
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؟یاهدینشن ُمکُْقزِر ِءامَّسلا یِف
)۴۵(؟یاهدیسَْفچ رب هچ یتسپ نیردنا

؟یاهدیبسچ تسپ یایند نیا هب ارچ سپ ؟تسا نامسآ رد امش ِیزور :دیامرف یم یلاعت قح هک یاهدینشن رگم

۲۲ هیآ ،)۵۱( تایراذلا هروس ،میرک نآرق

».َنوُدَعُوت اَمَو ْمُكُْقزِر ِءاَمَّسلا يِفَو «

».تسا نامسآ رد هدش هدعو امش هب هچ ره و امش ِقزر و «

لوغ زاوآ ناد تیدیمون و سرت
)۴۶(لوفُس ِرعَق ات وت ِشوگ دشکیم

دیشک الاب ار وت هک ییادن ره
دیسر الاب زا هک نادیم ادن نآ

دروآ صرح ار وت هک ییادن ره
دَرَد مُدرَم وا هک ناد یگرگِ گناب

ناکم ِیور زا تسین یدنلب نیا
ناج و لقع ِیوس تساهیدنلب نیا

رثا زا دمآ رتالاب ببس ره
رَرَش رب دمآ قیاف نهآ و گنس

تسشن شَکْرَس نآ ِقوف ینالف نآ
تسشن شیولهپ هب تروص رد هچرگ

فرشِ یور زا تساجنآ )۴۷(یئيقوف
)۴۸(فََختسُم دشاب ردص زا رودِ یاج

تسا قباس هک تهج نیز نهآ و گنس
تسا قیال ،ود نیا ِّیقوف لمع رد

شیوخ ِّیدوصقم یور زا رَرَش نآو
شیپشیپ وُر نیز تسا گنس و نهآز

رَرَش نایاپ ،و لّوا نهآ و گنس
رَرَش ناج و ،دننت ود ره نیا کیل

تسرتسپاو نامز رد رگ ررش نآ
تسرترب نهآ و گنس زا تفص رد

تسرتقباس رمث زا خاش ،نامز رد
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تسرتقباس رمث زا خاش ،نامز رد
تسرتقیاف وا ،خاش زا رنه رد

رََمث دمآ رجش زا دوصقم هکنوچ
رَجَش رِخآ ،دوب لوا رمث سپ

اهدژا زا درک دایرف نوچ سرخ
اهر شگنچ زا درک یدرمْریش

تشُپ دنداد مه هب یدرم و تلیح
تشُکب تّوُق نیدب وا ار اهدژا

تسین هلیح ،تّوق تسه ار اهدژا
تسا یاهلیح ،وت یهلیح قوف زین

ْوَر زاب ،یدید وچ ار دوخ یهلیح
ْوَر زاغآِ یوس ،دمآ اجک زک

)۴۹(الُع زا دمآ ،تسیتسپ رد هچ ره

اله ،هِن یدنلبِ یوس ار مشچ

الُع ردنا رظن دشخب ینشور
الب دَرآ یگریخ لوا هچرگ

نُک یوخ ییانشور رد ار مشچ
نُک یوس نآ رظن ،یشاّفخ هن رگ

تسوت ِرون ِناشن ینیبْتبقاع
تسوت ِروگ تقیقح ،یلاح ِتوهش

دیدب یزاب دص هک ینیبْتبقاع
دینش یزاب کی هک دَْوَبن نآ ِلثم

دش رورغم نانچ یزاب یکی ناز
دش روُد ناداتسوا ز ّربکت زک

دید وچ دوخ رد رنه نآ راوْیرماس
دیشَک رس ّربکت زا یسوم ز وا

هتخومآ رنه نآ یسوم ز وا
هتخودرب ار مشچ ،مّلعم زو

دومن یزاب رگد یسوم مَرَجال
دوبُر ار شناج و یزاب نآ هک ات

دَوَد رَس ردنا هک شناد اسب یا
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دَوَد رَس ردنا هک شناد اسب یا
دَوَر رس دوخ نآ دب ،رَورَس دوش ات

شاب یاپ وت ،دور هک یهاوخن رس
شاب یاْربحاص ِبطق ِهانپ رد

نیبَم وا ِقوف شیوخ ،یهاش هچ رگ
نیچَم وا ِتابن زج ،یدهش هچ رگ

ناج تسوا ِرکف ،و تسا شقن وت ِرکف
ناک تسوا ِدقن ،و تسا بلق وت ِدقن

واِ یوا رد وُجب ار دوخ ،ییوت وا
وا ِیوس وش )۵۰(هتخاف ،وگ وک و وک

سنج یانَبا ِتمدخ یهاوخن رو
سرخ وچمه ییاهدژا ناهد رد

ار وت رم َدناهر یداتسا کوب
ار وت رم َدناشک نوریب رطخ زو

نیه تسین تروز وچ ،نکیم ییراز
)۵۱(نیبهار زا شَکَم رس ،یروک هکنوچ

؟درد ز یلانیمن یسرخ زا مک وت
درک دایرف نوچ درد زا تسَر سرخ

نک موم ام ِلْدنیگنس ادخ یا
نک موحرم و شوخ ار ام یهلان

روالد :درمْریش )۳۸(
ناتسوب ،دشاب رایسب ورس تخرد هک ییاج :ِناتسورَس )۳۹(
 تقیقح کاردا زا عنام هک یناسفن یاوه و شهاوخ اجنیا رد ،تسا هارمه ینیب یگتفرگ و شزیربآ ،هسطع اب و دوشیم داجیا تیساسح ای یگدروخامرس ِرثا رب هک ینیب ِطاخم ِباهتلا :ماکز )۴۰(
.دوش یم
یهلا ِشخبناجِ میسن :هللا ُحیر )۴۱(
.تسا ناوتان یسنج ِشزیمآ رد هک یدرم :نّینِع )۴۲(
ریجنز :لُغ )۴۳(
یرظن گنت :لخُب )۴۴(
یاهدیبسچ :یاهدیسَْفچ )۴۵(
یتسپ :لوفُس )۴۶(
یرترب :یئيقوف )۴۷(
شزرا یب ،ریقح :فََختسُم )۴۸(
یگرزب ،فرش ،تعفر :الُع )۴۹(
.دنک یم …وک ،وک ندناوخ زاوآ عقوم هک ،یرمُق :هتخاف )۵۰(
رگتیاده ِدشرم ،هار یهدننیب :نیبهار )۵۱(
--------------------------

 :تاغل عومجم
.دیشک یّدس جوجأم و جوجأي ربارب رد هك ردنكسا دننام ،نینرقلاوذ دننام :اسآنینرقلاوذ )۱(
یّرمتسم ،هفیظو :هبتار )۲(
یتمالس ،یراگتسر :تیفاع )۳(
ندروآ دیدپ ،ندیرفآ :اشنا )۴(
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یتمالس ،یراگتسر :تیفاع )۳(
ندروآ دیدپ ،ندیرفآ :اشنا )۴(
شیدنا طلغً ازاجم :اپژک )۵(
هاوخدب ،شیدنادب :یاردب )۶(
ندرک هزرابم ،یسک اب ندرک یربارب :ندز ولهپ )۷(
قشع ،نونج ،یگناوید :ادوس )۸(
ندرک راکیپ ،ندرک گنج :ندرکٰ یرِم )۹(
غالک یادص ،راقراق :غاکْغاک )۱۰(
هدنهاوخرْمُع :هاوخرْمُع )۱۱(
قامخچ ِگنس :هنزشتآ )۱۲(
یناسآ :رسُی )۱۳(
یتخس :رسُع )۱۴(
 دیماان :سِیآ )۱۵(
گرم :تامَم )۱۶(
روگنا :َبنِع )۱۷(
نابغاب ،زرواشک :حاّلَف )۱۸(
اهنت ،هناگی :هدیرَج )۱۹(
ندینادرگ هزیکاپ ،ندینادرگ صلاخ :ندرک هرَس )۲۰(
ندرک راردا :ندیزیم )۲۱(
ولاز دننام :راوهچْوید ،ولاز :هچْوید )۲۲(
ناسآ ،تفم :پَز )۲۳(
.دنا لوغشم یزاب هب هک یلافطا :بْعَک ِنالفِط )۲۴(
باتم خُر ،نکم یچیپرس :باتَم ندرگ )۲۵(
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ :باوَّصلاِب مَلَْعاُ هللاَو )۲۶(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ یهچراپ ای میخض ِخن زا گرزب یهسیک :لاوَج )۲۷(
.مک ِتسد ،ّلقاال ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن نآز )۲۸(
هدننک تیاده ،امنهار :دیشر )۲۹(
دناعُم ،رگهزیتس :دونَع )۳۰(
نیقی ،رواب ،دامتعا :ناقیا )۳۱(
ناسنا زکرم ای لد ،هناخناهن ،نطاب :رارِس )۳۲(
یرابدرب :مْلِح )۳۳(
اهبنارگ ،یتميق :نیَمث )۳۴(
تفاثک :نیمَچ )۳۵(
ندرك شيتفت :شاتتفِا )۳۶(
.دنکیم ناریو ار نآ دیورب ییانب ره رد و تسا رادراخ و عفترم و ینابایب یاهتوب هک بُونرَخ هایگ :بوُّرَخ )۳۷(
روالد :درمْریش )۳۸(
ناتسوب ،دشاب رایسب ورس تخرد هک ییاج :ِناتسورَس )۳۹(
 یاوه و شهاوخ اجنیا رد ،تسا هارمه ینیب یگتفرگ و شزیربآ ،هسطع اب و دوشیم داجیا تیساسح ای یگدروخامرس ِرثا رب هک ینیب ِطاخم ِباهتلا :ماکز )۴۰(
.دوش یم تقیقح کاردا زا عنام هک یناسفن
یهلا ِشخبناجِ میسن :هللا ُحیر )۴۱(
.تسا ناوتان یسنج ِشزیمآ رد هک یدرم :نّینِع )۴۲(
ریجنز :لُغ )۴۳(
یرظن گنت :لخُب )۴۴(
یاهدیبسچ :یاهدیسَْفچ )۴۵(
یتسپ :لوفُس )۴۶(
یرترب :یئيقوف )۴۷(
شزرا یب ،ریقح :فََختسُم )۴۸(
یگرزب ،فرش ،تعفر :الُع )۴۹(
.دنک یم …وک ،وک ندناوخ زاوآ عقوم هک ،یرمُق :هتخاف )۵۰(
رگتیاده ِدشرم ،هار یهدننیب :نیبهار )۵۱(


