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۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک دازآ ار قلخ نادنز ز
مدرک داش ار ناقشاع ِناور

مدیردرب ار اهدژا ِناهد
مدرک دابآ ار قشع ِقیرط

*مدینترب یناهج نم یبآ ز
مدرک دابرپ ار بآ هگنآ سپ

ار ناک بآ رب اهشقن متسبب
مدرک داشمش رب هن و جاع رب هن

دناردیم ناج دوخ شقن یداش ز
مدرک )۱(داعیم شدوخ ِشقن نم هک

مدیشکرب ار نافسوی یهاچ ز
مدرک دای ناشیا ِبوقعی زا هک

متفرگ نانیریش ِفلز ورسخ وچ
مدرک داهرف یکی ِدصق رگا

مدرک بیترت نم هک یغاب یهز
مدرک داینب نم هک یرهش یهز

 
میوا ِهاش نم ات هک دناد ناهج
مدرک داد و کلم ِداد مدادب

مناهج زا نوریب هک دناد ناهج
مدرک )۲(داهشتسا ِرهب رّوصت

مدرک تامهش نم هک ناداتسا هچ
مدرک داتسا نم هک نادرگاش هچ

ام رب دندیّرغ هک ناریش اسب
مدرک )۳(داقنُم و زجاع هبور وچ

تسا قشع )۴(ِبلُص زا وا هکنآ ،نک شُمَخ
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تسا قشع )۴(ِبلُص زا وا هکنآ ،نک شُمَخ
مدرک داشرا نم هکنیا َشتْسَسَب

دُرب الب ِنافوط هک ار نآ کیلو
مدرک دایرف نم هچرگ ،دش ورف

مرآرب شنافوط ِرعق زا رگم
مدرک داجیا ار تسین هکنانچ

غیت دزب ،یزیربت ِسمش دمآرب
مدرک دالوپ وا ِغیت زا نابز

۷ ات ۵ تایآ ،)۸۶( قراطٔ هروس ،میرک نآرق *

 )٥( »َِقلُخ َّمِم ُناَسْنإِْلا ُِرْظَنيَْلف«

»تساهدش هديرفآ زيچ هچ زا هك درگنب ىمدآ سپ«

 )٦( »ٍقِفاَد ٍءاَم ْنِم َِقلُخ«

»تساهدش هديرفآ هدنهج ىبآ زا«

 )٧( »ِبِئاَرَّتلاَو ِبْلُّصلاِ نَْيب ْنِم ُجُرْخَي«

».ديآىم نوريب هنيس و تشپ نايم زا هك«

هاگهدعو :داعیم )۱(
ندروآ دهاش :داهشتسا )۲(
رادربنامرف ،عیطم :داقنُم )۳(
تشپ یاهناوختسا :بلُص )۴(
----------

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک دازآ ار قلخ نادنز ز
مدرک داش ار ناقشاع ِناور

مدیردرب ار اهدژا ِناهد
مدرک دابآ ار قشع ِقیرط

۹۸۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 3 of 23

934_Qazal & Mathnavi 2022-09-22, 10:53 AM

۹۸۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناینادنز ام و نادنز ناهج نیا
ناهراو ار دوخ و نادنز نک هرفُح

ثیدح

».ِرِفاکْلا ُةَّنَج َو ِنِمْؤمْلا ُنْجِس اینُّدَلا«

».تسا رفاك تشهب و نموم نادنز ،ايند«

 ۲۰۳۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ردنا نادنز هب ناج هک بجع نیا
تسد هب شنادنزِ حاتفم یهگنآو

ناوج نآ نیگرِس ِقرغ ،رس ات یاپ
ناورِ یوج شنماد رب دنزیم

رارقیب ولهپ هب ولهپً امیاد
)۵(رادتشپ و هاگمارآ ِیولهپ

نابیتشپ ،یماح :رادتشپ )۵(
----------

 ۶۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دونش نارجهٔ هوشِع مهاوخن نم
؟دومزآ مهاوخ دنچ مدومزآ

تسیگناوید و شروش ریِغ هچره
تسیگناگیب و یرود هر نیردنا

 ار ریجنز نیا میاپ رب هِنِب نیه
ار ریبدت ٔهلسلس مدیرد هک

۳۴۸۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناسخ ِدید زا راذگم دوخ ِدید
ناسکرک نیا دنَشَک ترادرُم هب هک
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؟یچ هک یدنبورف سگرن نوچ مشچ
؟)۶(یَچا یا مروک هک شَک َمااصع نیه

رفس رد ،یدیزگ هک شکاصع نآو
رتروک وت زا دشاب ینیبب دوخ

نز هللاِْلبَحِب هناروک ،تسد
نَتَم ینادزیِ یهن و رما رب زج

اوه ندرک اهر ؟هللاُْلبَح تسیچ
ار داع رم یرَصرَص دش اوه نیک

۱۰۳ ٔهیآ ،)۳( نارمع لآٔ هروس ،میرک نآرق

»…اوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَجِ َّهللا ِْلبَحِب اوُمَِصتْعاَو«

»…ديوشم هدنكارپ و دينز ادخ نامسير رد تسد ناگمه و«

تساوه زا ،هتسشن نادنز رد قلخ 
تساوه زا ،هتسبب اهرَپ ار غرم

ردارب :یَچا )۶(
----------

۳۹۵۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رازهزبس ناز ،سفق ردنا ار غرم
رارق و ربص هن ،تسهدنام شروخ هن

دنکیم نوریب خاروس ره ز رس
َدَنکرب اپ زا دنب نیک دوب ات

دَُوب نوریب نینچ شناج و لد نوچ
؟دَُوب نوچ ،ییاشگ رد ار سفق نآ

)۷(ناهُدَنا رد سفق غرم نانچ هن
ناگبرُگ هقلح هب شدرِگ رب درِگ

)۹(نَزَح و )۸(فوخ نیرد ار وا دَُوب یک
؟ندش نوریب سفق زا یوزرآ

)۱۰(صَصَح شوخان نیزک دهاوخیمه وا
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)۱۰(صَصَح شوخان نیزک دهاوخیمه وا

سفق نیا ِدِرگ هب دشاب سفق دص

یگدرسفا و مغ ،هودنا :ناهُدَنا )۷(
سرت :فوخ )۸(
هودنا :نَزَح )۹(
 .تسا هدنرپ لاب ندش هدنک روظنم اجنیا رد ،رس یوم یهاتوک ،رس یوم ِیمک :صَصَح )۱۰(
.تمسق و بیصن ینعم هب تسا هِّصِح عمج زین صَصِح
----------

 ۱۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسا هدرُم یک وا ،تساهردژا تسفن
تسا هدرسفا یتلآیب و مغ زا

 ۱۰۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قارف ِفرب رد راد ار اهدژا
قارع ِدیشروخ هب ار وا شکَم نیه

 ۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دُرب صرح شمرش ،دوب )۱۱(نیمرَش هچرگ
 درُخ تسیزیچ هن ،تساهردژا صرح

هدز تلاجخ :نیمرَش )۱۱(
----------

۶۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ردپ یا بشما راذگب ار باوخ
رذگ ناباوخیب ِیوک رب یبش کی

دناهتشگ نونجم هک ار اهنیا رگنب
دناهتشُک )۱۲(تَلصُو هب هناورپ وچمه

قشع ِقرغ ناقلَخ ِّیتشَک نیا رگنب
قشع ِقلح ییوگ تشگ ییاهدژا

ابُرلد ِدیدپان ییاهدژا
ابُرهک وا ار هوک نوچمه لقع

وزا دش هگآک راّطع ره ِلقع
وج ِبآ ردنا تخیر ار )۱۳(اههلبط
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وج ِبآ ردنا تخیر ار )۱۳(اههلبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک وَر
دََحاً اْوُفک ُهَلً اّقَح نُکَی ْمَل

۴ ٔهیآ ،)۱۱۲( صالخأ هروس ،میرک نآرق

».ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو«

».تسوا ىاتمه سك چيه هن و«

نیبب و یاشگب مشچ )۱۴(رِّوَزُم یا
؟نیا و نآ منادنیم :ییوگ دنچ

آرب یمورحم و )۱۶(قَْرز )۱۵(ِیابَو زا
آرد یمّویَق وّ یَح ِناهج رد

دوش منیب یمه ،منیبیمن ات
دوب منادیم ،تاهمنادن نیو

شاب شخَبیتسم وّ یتسم زا رذگب
)۱۸(شاوِتسِا رد نک لقن )۱۷(نُّوََلت نیز

لاصو ،ندیسر :تلصُو )۱۲(
هچقودنص :هلَبط )۱۳(
وگغورد ،راّکم ،رگ هلیح :رِّوَزُم )۱۴(
.تسا یرامیب ینعم هب افرص اجنیا رد ،یرامیب یعون :ابو )۱۵(
ریوزت و هلیح :قَْرز )۱۶(
لاح رییغت ،ندش گنر هب گنر :نُّوََلت )۱۷(
یهلا تابث :اوِتسِا )۱۸(
----------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۱۹(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۹(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرای و نیرق وت یا :ار قشع شود متفگ
نم ِرانک نیا زا بیاغ سََفن کی شابم چیه

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ناک بآ رب اهشقن متسبب
مدرک داشمش رب هن و جاع رب هن

۳۷۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

میزادنا رغاس رد یِم و میناشفارب لُگ ات ایب
میزادنارد ون یحرط و میفاکشب فقس ار کلف

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدیشکرب ار نافسوی یهاچ ز
مدرک دای ناشیا ِبوقعی زا هک

۱۲۷۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هاچ وچ مَلاع نیا ،وّ ینسُح فسوی
هلِا ِرما رب تسربص نَسَر نیو

تسَد ود نَز رد ،نَسَر دمآ ،افسوی
تسهدش هگیب ،وشم لفاغ نَسَر زا

دنتخیوآ نَسَر نیک ،هلل دمح
دنتخیمآ مهب ار تمحر و لضف

۱۴۷۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(زازتهِا رد ار رکف دَرآ رکذ

زاس هدرسفا نیا ِدیشروخ ار رکذ

ناسون ،تکرح ،دوخ یاج رد یزیچ ندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۲۰(
----------

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک بیترت نم هک یغاب یهز
مدرک داینب نم هک یرهش یهز

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َدُنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
َدَنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الب ار وت یتهج ره زا
)۲۱(َتتاهَجیب هب دَشَکزاب ات

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۲۱(
----------

مدرک دابآ ار قشع قیرط دروم رد

۲۵۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار رامیب نآ رَم :ربمغیپ تفگ
ار راوشد )۲۲(نُکْلهس یاِک وگب نیا

نَسَح اناْینُد ِراد یف انِتآ
نَسَح انابْقُع ِراد یف انِتآ

 ،راد ینازرا یکین و ریخ ام رب ایند یارس رد اراگدرورپ«
».امرف اطع ام رب یکین و ریخ زین ترخآ یارس رد و

٢٠١ هيآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق

»ِراَّنلا َباَذَع َانِقَو ًَةنَسَح ِةَرِخآْلا يِفَو ًَةنَسَح اَْينُّدلا يِف َانِتآ َانَّبَر …«

 راد ینازرا یکین زین ترخآ رد و امرف اطع یکین ام هب ،ایند رد اراگدرورپ …«
».راد نوصم خزود رفیک زا ار ام و

فیطل نک ناتسُب وچ ام رب ار هار
فیرَش یا یشاب وت دوخ ،ام ِلزنم

هدننك ناسآ :نُکْلهس )۲۲(
----------

۲۴۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرادیاپ ِتلود ،نم ِرای و ینم ِناج
یهد نازخ ارمِ غاب ،نم راهب و نمِ غاب
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یهد نازخ ارمِ غاب ،نم راهب و نمِ غاب

۳۴۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داتسوا مرُج نیدب شَدرک بدا سپ
)۲۳(دامِع هدیسوپ ِبوچ زا زاسَم هک

نوتس :دامِع )۲۳(
----------

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 شاهتمکح رهب

شیوخ ِّرِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناجِ مصخ ،و تسلقع ِعنام

۴۰۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نورب دَرآ رس تفای تصرف وچ ات
نوبز شرام دوش یرکم نینچنیز

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

تسا توهش هک )۲۵(یَضتقُم )۲۴(ِ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

ثیدح
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ثیدح

»َكَْیْبنَج َنَیب یتَّلا َكُسَْفنَ کَّوُدَع 'یدَْعا«

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

رومأم :ناوَع )۲۴(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۲۵(
----------

۴۰۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وتِ یناریو و تسرحس ،وا ِتفگ
وا ِرحِسِ عفد و تسرحس ،نم ِتفگ

۴۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مامتِ میلست هک زج لّکوت زج
ماد و تسا رکم همه تحار و مغ رد

 ۹۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رتبوخ لّکوت زا یبسک تسین
رتبوبحم دوخ ،میلست زا تسیچ

 ۲۵۲۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

روکِ غرم دنیبن نوچ نیریش ِبآ
؟روش ِبآ ٔهمشچ درگ ددرگن نوچ

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
 

میوا ِهاش نم ات هک دناد ناهج
مدرک داد و کلم ِداد مدادب

۱۹۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

منک مک نم ،ینُک مک وزارت زا
منشور نم ،ینشور نم اب وت ات

۳۱۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نوزفا وت ِدهج رگ ییهّرذ
دوب نوزوم ادخ ِیوزارت رد

ینَک ناج هرامه ،ناهاش نیا شیپ
ینشور و )۲۶(ردَغ ز ناشیا ربخیب

ار وت دیوگ دب هک )۲۷(یزاّمَغ ِتفگ
اهلاس ار تتمدخ دَرآ عیاض

ریصب و تسا عیمس هک یهاش ِشیپ
)۲۸(ریگیاج دشابن نازاّمَغ ِتفگ

دنوش )۲۹(سِیآ وزا نازاّمَغ هلمج
دنب دنیازفا و دنیآ ام یوس

ام ِشیپ ار هش دنیوگ افج سب
افو نک مک ،مَلَقْلاَّفَج ،ورب هک

دوب نآ یک مَلَقْلاَّفَجِ ینعم
؟دوب ناسکی افو اب اهافج هک

مَلَقْلاَّفَج افج مه ،ار افج لب
مَلَقْلاَّفَج افو مه ار افو نآو

ثیدح

».ٍقال َْتنأ امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ«

۷ ٔهیآ ،)۱۷( ءارِسأ هروس ،میرک نآرق

»…اَهََلف ُْمْتأََسأ ِْنإَوۖ  ْمُكِسُْفَنأِل ُْمْتنَسَْحأ ُْمْتنَسَْحأ ِْنإ«

»…دينكىم دوخ هب دينك ىدب رگا و ،دينكىم دوخ هب دينك ىكين رگا«

دیما ِّرف وک کیل ،دشاب وفع
؟دیپسور یوقت ز هدنب دوب هک
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دََرب ناج ،دشاب وفع رگ ار دزد
؟دوش نزخم ِنزاخ و ریزو یک

تنایخ ،رکم ،هلیح :ردَغ )۲۶(
نیچنخس :زاّمَغ )۲۷(
هدنریگیاج :ریگیاج )۲۸(
دیماان :سِیآ )۲۹(
----------

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
 

شدزاس تلیسو یم تروص هچره
شدزادنا روُد رحب ،تلیسو ناز

۴۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ربخیب ره زا مهاوخ او وت ِداد
؟رگدادِ یادخ زج دَهْدهِک ،داد

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناهج زا نوریب هک دناد ناهج
مدرک داهشتسا ِرهب رّوصت

۳۱۰۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسانف یاریذپ ،یشیدنا هچره
تسادخ نآ ،دیان هشیدنا رد هکنآ

۲۱۴۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
رون ِرون ِرون ِرون ِرون ِرون

۱۴۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیب داب ،یدید شقن ِرابغ نوچ
نیب داجیا )۳۰ِ(ُمزْلُق ،یدید وچ فک

ایرد :ُمزْلُق )۳۰(
----------

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا قشع ِبلُص زا وا هکنآ ،نک شُمَخ
مدرک داشرا نم هکنیا َشتْسَسَب

۱۴۰۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یفطصم ِشیپ هب نُک نابرق ،لقع
یَفک ماهللا هک ُوگ هللاَ یِبسَح

۳۸ و ۳۶ تایآ ،)۳۹( رمزٔ هروس ،میرک نآرق 

»…ۖ ُ هَْدبَع ٍفاَكِبُ َّهللا َسْيََلأ …«

»؟تسين ىفاك شاهدنب ىرادهگن ىارب ادخ ايآ«

»…ُۖ َّهللاَ يِبْسَح ْلُق …«

».تسا سب نم ىارب ادخ :وگب«

۳۵۱۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

         ریخ هلمج نم ار وت مهْدب ،َمیفاک
ریغِ یرای ٔهطساویب ،ببسیب

مهد یریس ار وت نانیب مَیفاک
مهد یریم ترکشل و هاپسیب

مهد نیرسن و سگرن تراهبیب
مهد نیقلت اتسوا و باتکیب

منک نامرد تَوراد یب َمیفاک
منک نادیم ار هاچ و ار روگ

۴۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۳۱(هللاِبٰ یَفک ار هدنب یُدب سب

تسین تَیافِک و شناد نیا شَکیل

تسا )۳۲(تایاِنک و لکشُم نیا :دیوگ
تسین َتیاِنک نیا تسا حیرَص نیا
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تسین َتیاِنک نیا تسا حیرَص نیا

.دنکیم تیافک دنوادخ :ّْهللاِبٰ یَفک )۳۱(
نتفگ نخس هدیشوپ ،تحارص لباقم ،تیانک و هیانک عمج :تایانِک )۳۲(
----------

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دُرب الب ِنافوط هک ار نآ کیلو
مدرک دایرف نم هچرگ ،دش ورف

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِنکسم و نم ز لد یاهتشادرب وت ات
الب ِلیس نمِ یوس دمآرد و )۳۳(تسُکسِب دنب

نتخیسگ ،نتسسگ :نَتسُکُس )۳۳(
----------

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مرآرب شنافوط ِرعق زا رگم
مدرک داجیا ار تسین هکنانچ

 ۹۵۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدع ِداب ِشیپ تسَهاک وچ دوجو ِهُک 
؟دوبَُرن هَک وچ مدع ار وا هک هوک مادک

۳۷۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ُمکَهْجَو اوُّلََوف ُمْتُنک ام ُْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذَّلا 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

۳۳۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مُد وت نابنجیم رود ،یرود هچرگ
ُمکَهجَو اوُّلََوف ُمتُنک ام ُثیَح

 .رآ رد تکرح هب ار )ندوب وا سنج زا( وا اب ییانشآ مُد رود زا ،یرود وا زا و یتسه نهذ رد هچ رگ
.نک وا هب ور یتسه هک اج ره رد :دیوگ یم هک نک هجوت نآرق هیآ نیا هب

۱۴۴ ٔهیآ ،)۲(ٔ هرقب هروس ،میرک نآرق
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۱۴۴ ٔهیآ ،)۲(ٔ هرقب هروس ،میرک نآرق

ۚ اَهاَضَْرت ًةَْلبِق َكََّنيِّلَُونََلفۖ  ِءاَمَّسلا يِف َكِهْجَو َبُّلََقت ٰىََرن ْدَق«
ۗ ُ هَْرطَش ْمُكَهوُجُو اوُّلََوف ُْمْتنُك اَم ُْثيَحَوۚ ِ ماَرَحْلا ِِدجَْسمْلا َْرطَش َكَهْجَو ِّلََوف

».َنوُلَمْعَي اَّمَع ٍلِفاَغِبُ َّهللا اَمَوۗ  ْمِهِّبَر ْنِم ُّقَحْلا ُهََّنأ َنوُمَلْعَيَل َبَاتِكْلا اُوتُوأ َنيِذَّلا َِّنإَو

 .مينادرگىم ىدنسپىم هك ىاهلبق ىوس هب ار وت .مينيبىم نامسآ فارطا هب ار تنتسيرگن«
 .دينك بناج نادب ىور ديشاب هك اج ره و .نك مارحلادجسم بناج هب ىور سپ
 .تسا هدوب ناشراگدرورپ بناج زا و قح هب ىنوگرگد نيا هك دننادىم باتك لها

».تسين لفاغ دينكىم هچنآ زا ادخ و

۱۹۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

سرخِ یافو و قّلمت رب ندرک دامتعا

دیشکیم رد ار سرخ ییاهدژا
دیسر شدایرف و تفر )۳۴(یدرمْریش

ددم مَلاع رد دننادرمْریش
دسر نامولظم ِناغفاک نامز نآ

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

روالد :درَمْریش )۳۴(
----------

۲۱۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

سرخِ قّلمت رب ،رورغم نآ ِدامتعا ٔهّمتت

سگم یدناریم سرخ و تفُخ ،صخش
سپزاب وُز سگم دمآ زیتس زو

ناوجِ یور زا ْدنار شراب دنچ
ناوَد دمآیم زاب وز سگم نآ

تفرب ،و سرخ سگم اب دش نیگمشخ
ْتَفز تخس یگنس ،هوک زا تفرگرب

زاب دید ار سگم ،و دروآ گنس
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زاب دید ار سگم ،و دروآ گنس
)۳۵(زاْسیاج هتفرگ هتفخِ خُر رب

دَزب و گنسایسآ نآ تفرگرب
دزخ سپاو سگم نآ ات سگم رب

درک شاخشخ ار هتفُخِ یور ،گنس
درک شاف مَلاع هلمُج رب َلثَم نیا

نیقی دمآ سرخ ِرهِم ،هلبا ِرهِم
نیک تسوا ِرهِم ،و تسرهِم وا ِنیک

فیعض و ناریو و تسا تسس وا دهع
فیحن واِ یافو ،و ْتَفز وا ِتفگ

نُکم رواب ،مه دنگوس دَروخ رگ
نُخُْسژک ِدرم دنگوس دنکشب

غورد ُدب شتفگ ،دنگوسیب هکنوچ
)۳۶(غود هب شدنگوس و رکم زا ْتُفیَم وت

ریسا وا ِلقع ،و تسریم وا ِسفن
ریگ هدروخ دوخ شفَحْصُم نارازه دص

دنکشب نامیپ ،دنگوسیب هکنوچ
دنکشب نآ مه دنگوس دروخ رگ

نآ زا ددرگ رتهتفشآ ،سفن هکنآز
نارگ ِدنگوس هب شدنب یُنک هک

دهن مکاح رب دنب یریسا نوچ
دَهَج نوریب ،دَرَد رب ار نآ مکاح

ار دَنب نآ ،مشخ ز دبوک شَرَس رب
ار دنگوس ،وا یور رب َدَنزیم

وش تسد شدوُقُعْلاب اُوفُوا ز وت
وگم وا اب ُْمکَناْمَیا اُوظَفْحا

 .یرادرب تسد وا هب نخس نیا نتفگ زا دیاب .دینک افو دوخ دهع هب :وگم ناقمحا هب دنمدرخ یا وت
.دیراد هگن ار دوخ یاهدنگوس :وگم ناقمحا هب زین

۱ ٔهیآ ،)۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق
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۱ ٔهیآ ،)۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق

»…ِدوُقُعْلاِب اُوفَْوأ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي«

»…دينك افو اهناميپ هب ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا«

۸۹ ٔهیآ ،)۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق

»…ْمُكَناَْمَيأ اُوظَفْحاَو…«

»…دينك افو دوخ ىاهمسق هب…«

دنکیم هک اب دهع َدناد هکنآو
َدَنت وا ِدِرگ ،و رات نوچ دنک نت

نتفرگ رارق ،ندش رقتسم :نتفرگ زاسْیاج )۳۵(
یزاب و وهل ،هدوهیب یاهشهاوخ ،لطاب لایما :غود )۳۶(
----------

۱۹۳۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهجِ یاهلَلَخ یاهنوتس نآ
ناهنِ یاهضرم ِنابیبط نآ

دناتمحر و یرواد و رهِم ِضحم
دناتوشَریب و تّلعیب ،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
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رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا آم ورِف 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 ٔهبنپ
شورخ ،نودرگ زا دیآ تاشوگ هب ات

بیعِ یوم زا ار مشچ ود نک کاپ
بیغ )۳۷(ِناتسورَس و غاب ینیبب ات

)۳۸(ماکُز ینیب زا و زغم زا نک عفد

ماشَم رد دیآ رد )۳۹(هللاُحیر هک ات

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

یوپم )۴۰(نّینِع و نک یدرم یوراد
یوْربوخ نوگدص دنیآ نورب ات

نَکِب ناج یاپ ز ار نتٔ هدُنک
نمجنا ِدِرگ هب نالوج َدُنک ات

نک رود ندرگ و تسد زا )۴۲(لخُب )۴۱(ِّلُغ
نُهُکِ خرچ رد بایرد ون ِتخب

َرپ فطل ٔهبعک 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 یرازیب ،هللا )۴۳(اوُعُْدا :تفگ



Page 19 of 23

934_Qazal & Mathnavi 2022-09-22, 10:53 AM

شابم یرازیب ،هللا )۴۳(اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

۱۱۰ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق

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

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

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

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

؟ییهدینشن ُمکُْقزِر ِءامَّسلا یِف
؟)۴۴(ییهدیسَْفچ رب هچ یتسپ نیردنا

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

۲۲ ٔهیآ ،)۵۱( تایراذلأ 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
)۴۵(لوفُس ِرْعَق ات وت ِشوگ دَشَکیم

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
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رَرَش رب دمآ قیاف نهآ و گنس

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

فرشِ یور زا تساجنآ )۴۶(یئيقوف
)۴۷(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
تسرتقیاف وا ،خاش زا رنه رد

رمث دمآ رجش زا دوصقم هکنوچ
رَجَش رِخآ ،دَُوب لّوا 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 ٔهلیح قوف زین

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

)۴۸(الُع زا دمآ ،تسا یتسپ رد هچ ره

اله ،هِن ،یدنلبِ یوس ار مشچ

الُع ردنا رظن دشخب ینشور
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الُع ردنا رظن دشخب ینشور
الب دَرآ یگریخ لّوا 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 نآز
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
دَوَر رس دوخ نآدب ،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 زُج ،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 )۴۹(هتخاف ،وگ وک و وک

سنجِ یانَبا ِتمدخ یهاوخن رو
سرخ وچمه ییاهدژا ناهد رد
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سرخ وچمه ییاهدژا ناهد رد

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

نیه تسین تروز وچ ،نکیم ییراز
)۵۰(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 ٔهلان

ناتسوب ،دشاب رایسب ورس تخرد هک ییاج :ِناتسورَس )۳۷(
 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 )۳۸(
.دوشیم تقیقح کاردا
یهلا شخبناج میسن :هللا ُحیر )۳۹(
.تسا ناوتان یسنج شزیمآ رد هک یدرم :نّینِع )۴۰(
ریجنز :لُغ )۴۱(
یرظن گنت :لخُب )۴۲(
دیناوخب :اوُعُْدا )۴۳(
یاهدیبسچ :ییهدیسَْفچ )۴۴(
یتسپ :لوفُس )۴۵(
یرترب :یئيقوف )۴۶(
شزرایب ،ریقح :فََختسُم )۴۷(
یگرزب ،فرش ،تعفر :الُع )۴۸(
.دنک یم …وک ،وک ندناوخ زاوآ عقوم هک ،یرمُق :هتخاف )۴۹(
رگتیاده ِدشرم ،هارٔ هدننیب :نیبهار )۵۰(

------------------------
:تاغل عومجم

هاگهدعو :داعیم )۱(
ندروآ دهاش :داهشتسا )۲(
رادربنامرف ،عیطم :داقنُم )۳(
تشپ یاهناوختسا :بلُص )۴(
نابیتشپ ،یماح :رادتشپ )۵(
ردارب :یَچا )۶(
یگدرسفا و مغ ،هودنا :ناهُدَنا )۷(
سرت :فوخ )۸(
هودنا :نَزَح )۹(
 .تسا هدنرپ لاب ندش هدنک روظنم اجنیا رد ،رس یوم یهاتوک ،رس یوم ِیمک :صَصَح )۱۰(
.تمسق و بیصن ینعم هب تسا هِّصِح عمج زین صَصِح
هدز تلاجخ :نیمرَش )۱۱(
لاصو ،ندیسر :تلصُو )۱۲(
هچقودنص :هلَبط )۱۳(
وگغورد ،راّکم ،رگ هلیح :رِّوَزُم )۱۴(
.تسا یرامیب ینعم هب افرص اجنیا رد ،یرامیب یعون :ابو )۱۵(
ریوزت و هلیح :قَْرز )۱۶(
لاح رییغت ،ندش گنر هب گنر :نُّوََلت )۱۷(
یهلا تابث :اوِتسِا )۱۸(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۹(
ناسون ،تکرح ،دوخ یاج رد یزیچ ندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۲۰(
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)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۹(
ناسون ،تکرح ،دوخ یاج رد یزیچ ندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۲۰(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۲۱(
هدننك ناسآ :نُکْلهس )۲۲(
نوتس :دامِع )۲۳(
رومأم :ناوَع )۲۴(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۲۵(
تنایخ ،رکم ،هلیح :ردَغ )۲۶(
نیچنخس :زاّمَغ )۲۷(
هدنریگیاج :ریگیاج )۲۸(
دیماان :سِیآ )۲۹(
ایرد :ُمزْلُق )۳۰(
.دنکیم تیافک دنوادخ :ّْهللاِبٰ یَفک )۳۱(
نتفگ نخس هدیشوپ ،تحارص لباقم ،تیانک و هیانک عمج :تایانِک )۳۲(
نتخیسگ ،نتسسگ :نَتسُکُس )۳۳(
روالد :درَمْریش )۳۴(
نتفرگ رارق ،ندش رقتسم :نتفرگ زاسْیاج )۳۵(
یزاب و وهل ،هدوهیب یاهشهاوخ ،لطاب لایما :غود )۳۶(
ناتسوب ،دشاب رایسب ورس تخرد هک ییاج :ِناتسورَس )۳۷(
 اجنیا رد ،تسا هارمه ینیب یگتفرگ و شزیربآ ،هسطع اب و دوشیم داجیا تیساسح ای یگدروخامرس رثا رب هک ینیب طاخم باهتلا :ماکز )۳۸(
.دوشیم تقیقح کاردا زا عنام هک یناسفن یاوه و شهاوخ
یهلا شخبناج میسن :هللا ُحیر )۳۹(
.تسا ناوتان یسنج شزیمآ رد هک یدرم :نّینِع )۴۰(
ریجنز :لُغ )۴۱(
یرظن گنت :لخُب )۴۲(
دیناوخب :اوُعُْدا )۴۳(
یاهدیبسچ :ییهدیسَْفچ )۴۴(
یتسپ :لوفُس )۴۵(
یرترب :یئيقوف )۴۶(
شزرایب ،ریقح :فََختسُم )۴۷(
یگرزب ،فرش ،تعفر :الُع )۴۸(
.دنک یم …وک ،وک ندناوخ زاوآ عقوم هک ،یرمُق :هتخاف )۴۹(
رگتیاده ِدشرم ،هارٔ هدننیب :نیبهار )۵۰(


