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۱۶۶۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مور یم نارجه هب نوچ تلصو ز نم
مور یم نFیغم نابایب رد

دشک یم وا یمتفر یک دوخ هب نم
مور یم ناهاوخ هک یرادنپن ات

تسهدنام نم رد هریخ سگرن مشچ
مور یم ناتسب و غاب نایم زک

دزگ یم ار دوخ تشگنا مه لقع
مور یم ناجیب و تساج نیا ناج کناز

دشک یم نابیرگ ادیپان تسد
مور یم نابیرگ و تسد یپ نم

تسیک تسد ناهنپ و ادیپ نینچ نیا
مور یم ناهنپ و ادیپ نم هک ات

ارم وا لواک تسا تسد نامه نیا
مور یم ناشیرپ نم و درک عمج

بجع تسد نینچ یاشامت رد
مور یم ناریح و تسد زا مدش نم

ماهرطق نامع یایرد زا وچ نم
مور یم نامع یوس هرطق هرطق

موج کی یناعم ناک زا وچ نم
مور یم ناک نادب وج وج نینچمه

ماهرذ ناویک دیشروخ زا وچ نم
مور یم ناویک یوس هرذ هرذ

نم کیل درادن نایاپ نخس نیا
مور یم نایاپ هب رس ناز مدمآ

۱۸۵۶ رطس ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

http://ganjoor.net/moulavi/


Page 2 of 5

389_Qazal & Mathnavi 2/22/12 2:01 PM

۱۸۵۶ رطس ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مغ رد نوچ رقف زا ییفوص
دوش معطم و هیاد شرقف نیع

تسا هتسر هراکم زا تنج کناز
تسا هتسکشا یزجاع مسق محر

ولع زا وا دنکشب اهرس کنآ
وا یوس دیان قلخ و قح محر

ناوج ناو درادن رخآ نخس نیا
ناوتان دش نان یارجا یمک زا

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش میوا و ددرگ رد شهبش نآ

دش هاگآ هک ره صاخ یارج ناز
دش هاگیرجا و برق یازس وا

دوش ناصقن نوچ حور یارج ناز
دوش نازرل نآ ناصقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر رازنمس هک

تشک ناصقن زا صخش نآ کنانچمه
تشبن نمرخ بحاص یوس هعقر

داد ریم شیپ دندرب شاهعقر
دادن او یباوج هعقر وا دناوخ

تول درد wا تسین ار وا تفگ
توکس رتیلوا قمحا باوج سپ

چیه لصو و قارف درد شتسین
چیه لصا دیوجن وا تسعرف دنب

ینم و امٔ هدرم و تسقمحا
ین لصا غارف شعرف مغ زک

ناد بیس کی نیمز و اهنامسآ
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ناد بیس کی نیمز و اهنامسآ
نایع دش قح تردق تخرد زک

رد بیس نایم رد یمرک هچ وت
ربخیب ینابغاب و تخرد زو

مه بیس رد رگد یمرک یکی نآ
ملعبحاص نورب زا شناج کیل

ار بیس دفاکش او وا شبنج
ار بیسآ نآ بیس دباتن رب

اههدرپ وا شبنج هدیرد رب
اهدژا ینعم و تسمرک شتروص

دهجیم نهآ ز لوا هک شتآ
دهنیم نوریب تسس سب مدق وا

ریخا کیل لوا تسهبنپ شاهیاد
ریثا ات وا اههلعش دناسریم

تسروخ و باوخ ٔهتسب لوا درم
تسرترب کیFم زا رمwا رخآ

اهتیربک و هبنپ هانپ رد
اهس رب تدیآرب شرون و هلعش

دنکیم نشور کیرات ملاع
دنکیم نزوس هب نهآٔ هدنک

تسا ینامسج مه زین شتآ هچرگ
تسا یناحور زا هن و تسحور ز هن

یاهرهب زع نآ زا دوبن ار مسج
یاهرطق نوچ ناج رحب شیپ مسج

دوشیم نوزفازور ناج زا مسج
دوشیم نوچ نیب مسج ناج دور نوچ

تسین شیب دوخ زگ ود کی تمسج دح
تسینکنwوج نامسآ ات وت ناج
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تسینکنwوج نامسآ ات وت ناج

مامه یا دنقرمس و دادغب هب ات
ماگ مین روصت ردنا ار حور

ناتمشچ هیپ تسگنس مرد ود
نامسآ نانع ات شحور رون

باوخ هب دنیبیم مشچ نیا یب رون
بارخ زج دوب هچ رون نیایب مشچ

تسغراف نت تلبس و شیر ز ناج
تسپ و رادرم دوب ناجیب نت کیل

نیا تسیناویح حور ٔهمانراب
نیبب یناسنا حور ور رتشیپ

۱۸۹۱ رطس ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رس و اپ درادن دوخ نابایب نیا
رسپ نآ تستسخ همان باوجیب

باوج هش نآ دادن منوچ بجع یاک
بات ز ربهعقر درک تنایخ اب

هاش هب نآ دومنن و درک ناهنپ هعقر
هاک ریز یبآ و دوب قفانم وک

نومزآ ز مسیون رگید ٔهعقر
نونف وذ لوسر میوج یرگید

ربهمان و یخبطم و ریما رب
ربخیب نآ لهج ز هداهنب بیع

نم هک ددرگیمن دوخ درگ چیه
نمش نید ردنا وچ مدرک یورژک

۲۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهج گید نیا شوج رد رگد ناماخ وت زا شیپ
اضر wا دوبن نامرد دشن و دندیپطرب سب

نهد ردنا تشپراخ کی ار رام مد تفرگب
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نهد ردنا تشپراخ کی ار رام مد تفرگب
اغد نآ ییوگ دننام دش درگ و دیشکرد رس

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

لجع زا وا تشکب ار دوخ لیحیب و دوب ربص یب
اقلدب نآ وا زا یتسر نامز کی یدرک ربص رگ

Fه مه وت نزم ار دوخ Fب ره تشپراخ رب
اضفلا قاض اضقلا ءاج ناوخ درو نیو نیشن نکاس

۱۵۴ رطس ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دهن یراخ رخ مد ریز هب سک
دهجیم رب نآ عفد دنادن رخ

دنز رتمکحم راخ ناو دهج رب
دنکرب یراخ هک دیاب یلقاع


