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۱۰۲۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رفس نیا زا ارد هناخ ،یگناخ ِراگن وت یا
َرکِش نارگ دوشن ات اشگرب )۱(لعَل هتسپ

ییوت نوچ حون ِیتشک ،ییوت نوچ حور ِیقاس
رگج نیا تسَُرپ هچ نوخ ،مرغاس تسیهُت هک ات

نیزُگ رگد )۲(یَمنَص ور ،نیک ز ارم دنز هنعط
؟رگد اجک ؟یَمنَص وک ،وگب یکی ناهج ود رد

وت ِشقن دیدب هکنوچ ،درک شقن هک یملق نآ
؟رشب ای )۳(تسَکَلَم نیا ،مدش مگ یاه :هک تفگ

؟ینک متمbم و بیع نینچ ارچ ناهج و ناج
رَشَح یکی یسََفن ره نیبب آرد نم ِلد رد

bب دص ود )۵(هدیام ،)hb)۴صلا :دیوگب قشع
رت و کشخ ز نیب هدیام رتِ مشچ و یبل کشخ

ار وت یُتب دوش هولج ،ار ود نیا یدیشچ هکنوچ
رمق دص ود وا هدنب ،یاهراتس یکی هرهش

نیقی ِهَش و )۶(َکبِصاخ نید ِسمش هک وگب شاف
)۷(رََهتشُم و ناهن تسوا نید وچمه زیربت رد

۴۱۷۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رفس رب مماک )۹(تسفوقوم )۸(هکوب
)۱۰(رَضَح رد مبایب ،مدرک رفس نوچ

)۱۱(تسُچ و ّدج میوجب نیدنچ ار رای

تسُج تسیابیمن هک منادب هک

نم شوگ رد دور یک )۱۲(تhیعَم نآ
)۱۳(نََمز ِنارْوَد درگ مدرگن ات

؟زار مهف تhیعَم زا نم منک یک
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؟زار مهف تhیعَم زا نم منک یک
زارد یاهرفس دعب زا هک زج

درک رهُم ار لد و تفگ تhیعَم قح
دَرط هن ،لد شوگ هب دیآ سکع هک ات

داد هار ِداد و درک اهرفس نوچ
داشگ رب وا لد زا رهُم نآ زا دعب

افص اب باسح نآ ،نَْیئاطَخ نوچ
اطخ ود دعب ز ،نشور شددرگ

یمتسناد رگا :دیوگ نآ زا دعب
؟یمتسُج ار وا یک ،ار تhیعَم نیا

رفَس ِفوقوم دوب نآ شناد
َرکِف {یزیت هب شناد نآ دیان

۲۸۷۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ضَرَغ اب اما ،تسهدید یعدم
ضَرَغ ار لدٔ هدید دشاب هدرپ

یوش دهاز وت هک دهاوخیمه قح
یوش دهاش و یراذگب ضَرَغ ات

دُوب هدیدٔ هدرپ اه ضَرَغ نیک
دُوب هدیچیپ هدرپ نوچ رظن رب

)۱۴(ّمِر و ّمِط اب ار هلمج دنیبن سپ

*ّمِصُی و یِمْعُی ِءایَْشاـْلاَ ک�بُح

 ،دنیبب دناوت یمن ار زیچ چیه ِدب و بوخ هجيتن رد
.دنک یم رک و روک ار وت ،یزیچ هب وت رفاو هقbع اریز

دناشن یرون نوچ دیشروخ شلد رد
دنامن یریداقم ار رتخا ششیپ

ار رارسا باجحیب وا دیدب سپ
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ار رارسا باجحیب وا دیدب سپ
ار راُّفک و نمؤمِ حور ِریس

:ثیدح*

ّمِصُی و یِمْعُی ِءایَْشاـْلاَ ک�بُح

.دنک یم رک و روک ار وت ،ءایشا هب وت قشع

۲۷۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش لhمُد ارت ،اولح یروخ وت
دوش َلتخُم وتِ عبط ،دریگب بت

ار سیلبا ینک تنعل َهُنگ یب
؟ار سیبَلت نآ دوخ زا ینیبن نوچ

یوَغ یا تسوت زا ،سیلبا زا تسین
یوریم هبنُد یوس هَبور وچ هک

ار هبنُد ینیبب هزبس رد هکنوچ
؟ارچ وت ینادن نیا ،دشاب ماد

درک رود شناد ز تک ینادن ناز
درک روک تلقع و مشچ ،هُبند لیم

ّمِصُیَ کیِمْعُی ِءایَْشاـْلاَ ک�بُح
مَِصتْخَت � َْتنَج ادْوhسلاَ کُسَْفن

نکم هزیتس نم اب ،دنک یم رك و روك ار وت ،ءايشا هب تبسن وت قشع  
.تسا هدش بکترم یهانگ نینچ وت راکهایس سفن هک اریز

۲۵۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ینامسآ ناج نیبب ار یناج کاخ زا رآرب
ییارضخ خرچ نیا و هم ناج یا تسهدش نادرگ نآ زک

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم {یروک نیا تس قشع یروک
)۱۵(نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی {بُح

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۱۶(ِیاضتقم

۱۲۳۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۱۸(گِب امَْساْـلا َمhلَع وک )۱۷(رََشبْلاُوب
تسا گر ره ردنا ،شملع نارازه دص

 ر�اس ءايشا قياقح رب ملع هطساو هب هك رشبلاوبا مدآ ترضح
.تسا هتفهن تفرعم و ملع رازه اهدص وا گر ره رد ،دوب هدش تادوجوم

۲۳۲۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟ینزیم )۲۰(َگب اب و )۱۹(ریم اب مدق نوچ
؟ینزیم گر اوه رد ار خلم نوچ

۲۴۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مه سbپ ینم وچ اب مک و سbپ ناگمه اب
ینک ناهن نم ز زار منم ناهنِ َکبِصاخ

۲۴۷۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نَکِب نُب ز ار هسوسو نزب هَدبرَع ندرگ
ییوت ادخِ َکبِصاخ نکفرد صاخ هداب

۲۹۰۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(ْریَْسموتکَم هش یا دش نآ تقو

ریخ هب ینابنُجِب یشیر مََرک زک

دومن ار دوخ تّیصاخ یکی ره
دوزف یتخبدب هلمج اهرنه نآ

۲۸۱۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 5 of 10

647_Qazal & Mathnavi 2/22/17 11:45 AM

۲۸۱۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هرخآ یلا ندش علطم ناشیا لاوحا رب و امش زا مایکی نم هک داتفا ناشیا نایم رد بش دومحم ناطلس یک نادزد بش تیاکح

درف تشگیمرب دومحم هش وچ بش
)۲۲(دروَخ زاب نادزدِ موق یهورگ اب

؟)۲۳(افولاُوب یا یی هِک :شدنتفگب سپ
امش زا مایکی مه نم :هش تفگ

)۲۴(شیک رکَم هورگ یا :تفگ یکی نآ

شیوخ گنهرف یکی ره دیوگب ات

)۲۵(رَمَس رد نافیرح اب دیوگب ات

رنه زا )۲۶(تّلِبِج رد دراد هچ وک

شورفنف هورگ یا :تفگ یکی نآ
شوگ ود ردنا ارم تیصاخ تسه

گناب هب دیوگیم هچ گس منادب هک
گناد ود یرانید ز :شدنتفگ موق

تسرپرز هورگ یا :تفگ رگد نآ
تسا ردنا مشچ ارم تیصاخ هلمج

)۲۷(ناوریق ردنا منیب بش ار هک ره

نامگیب ار وا نم مسانشب زور

تسا وزاب رد متیصاخ :کی تفگ
تسد روز اب )۲۸(اه بَْقن نم منز هک

تسا ینیب رد متیصاخ :کی تفگ
تسا )۲۹(ینیب وب اه کاخ رد نم راک

۲۹۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسبب ار ام ندرگ اهرنه نآ
تسپ و )۳۱(میراسنوگِنرَس )۳۰(بِصانَم ناز

**دَسَم ٌْلبَح انِدیج یِف رنه نآ



Page 6 of 10

647_Qazal & Mathnavi 2/22/17 11:45 AM

**دَسَم ٌْلبَح انِدیج یِف رنه نآ
دَدَم اه نف ناز تسین ندرُم ِزور

 .داتفا نامندرگ رب و دش لیدبت ینامسیر هب یرهاظ یاهرنه نآ
.دیآ یمن رب یکمک و تیصاخ چیه اهرنه نیا زا گرم زور هب هک دینادب

ساوحشوخ نآ ِتیصاخ نامه زج
سانشناطلس وا مشچ ُدب بش هب هک

دوب هار ِلوغ هلمج اهرنه نآ
دوب هاگآ هش ز وک یمشچ ریغ

)۳۲(راب ِزور دمآ یو زا مرش ار هاش

)۳۳(راظَن شدوب هش یور رب بش هب هک

)۳۴(دادَو ِهاش زا هاگآِ گس ناو

داهن دیاب بقل )۳۵(شَفهَک گس دوخ

دُوب وکین مه شوگ رد تیصاخ
دوش هگآ ریش ز گس گناب هب وک

نابساپ نوچ ،بش تسرادیب وچ گس
ناهَش )۳۶(ِزیخبش ز دَوَبن ربخیب

تشاد گنن دیابن ناماندب ز نیه
تشامگ دیاب ناشرارسا رب شوه

دش ماندب دوخ ،راب کی وا هک ره
دش ماخ و تسُج مان دیابن دوخ

دننک )۳۷(شَبات هیس هک رز اسب یا
دنزگ و جارات ز نميا دوش ات

۵ هیآ ،)۱۱۱()بَهَل(دَسَم هروس ،میرک نآرق **

ٍدَسَم ْنِم ٌْلبَح اَهِديِج يِف

.تسامرخ هدیبات فیل زا ینسر ،شندرگ رب

۴۳۰۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۳۰۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

درس ِهآ یلولم زا وت نزم نیه
درد ،درد ،و وج درد ،و وج درد

)۳۹(ژاژ یاهنامرد دنا درد )۳۸ِ(عِداخ

)۴۰(ژابِ مسر ،ناناتسرز و دنا نزهر

شطع ِنامرد تسین ،یروش ِبآ
شوَخ و درس دیامن رگ ندروخ تقو

تسُج ز دش عنام ،و تشگ عِداخ کیل
تسُر هزبس دص وا زک ،ینیریش بآ ز

تسا عنام )۴۱(یبلق {رز ره نینچمه
تسه هک اجره ،شوخ {رز سانش زا

دیُرب یریوزت هب ار تhَرپ و اپ
دیرُم یا ریگ ،منم وت دارم هک

دوب )۴۲(درُد دوخ وا ،منیچ تدرد :تفگ
دوب دُرب رهاظ هب هچ را ،دوب تام

زیرگیم نیغورد نامرد ز ،ور
)۴۴(زیبکشُم و )۴۳(بیصُم تدرد دوش ات

)۴۵(یقساف هن و وت یدزد هن :تفگ

یقمحا و )۴۶(لوگ کیل ،یکین درم

؟ینک هر نیدنچ ،باوخ و لایخ رب
ینشور )۴۷(یيوُسَت ار تلقع تسین

)۴۸(رَِمتْسُم ،مدید باوخ نم اهراب

)۴۹(رَِتتْسَم یجنگ تسا دادغب هب هک

)۵۰(نیفَد ییوک نbف و یوس نbف رد

)۵۱(نیزَح نیا یوک مان دوخ نآ دوب

وجب ،ور ،ینbف ٔهناخ رد تسه
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وجب ،ور ،ینbف ٔهناخ رد تسه
)۵۲(ودَع نآ تفگ وا مان و هناخ مان

نم ،باوخ نیا اهراب دوخ ماهدید
نطو رد یجنگ تسا دادغب هب هک

لایخ نیز متفرن اج زا نم چیه
؟لbمیب ییایب یباوخ کی هب وت

تسا یو لقع ِقی� قمحا ِباوخ
تسا )۵۳(ْیَش� و تسا تمیقیب وا وچمه

ناد درم باوخ ز رتمک نز باوخ
ناج فعض و لقع )۵۴(ناصُقن یپ زا

)۵۵(داسَک دیآ لوگ ،و لقعْصقان ِباوخ

داب ؟باوخ دشاب هچ یلقعیب ز سپ

تسا نم ٔهناخ رد جنگ :دوخ اب تفگ
؟تسا نویش و رقف هچ اجنآ ارم سپ

ماهدرُم ییادگ زا ،جنگ رس رب
ماهدرَپ رد و تلفغ ردنا هکناز

دنامن شدرد ،دش تسم تراشب نیز
دناوخب وا بل یب ،)۵۶(دمَحَْلا رازه دص

نم )۵۸(ِتول ،)۵۷(تَل نیا ِفوقوم ،ُدب :تفگ
نم )۶۰(ِتوناح رد دوب )۵۹(ناویح بآ

مدز رب )۶۱(یفَرگِش ِتول رب هک ،ور
مُدب )۶۲(ِسلفُم هک مهَو نآ یروک

)۶۳(وُُرف یهاوخ ،ارم ناد قمحا هاوخ

وگب یهاوخیم هچره ،دش نم ِنآ

نامگیب مدید شیوخ دارم نم
ناهددب یا ،ارم وگ یهاوخ هچره

)۶۴(مََشتحُم یا ،وگ درد ُرپ ارم وت
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)۶۴(مََشتحُم یا ،وگ درد ُرپ ارم وت

مشوخ دوخ شیپ ،و درد رُپ وت شیپ

)۶۵(راطَم نیا یدوب سکع رب رگا یاو

راز شیوخ شیپ ،و رازلگ وت شیپ

۲۴۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین قوشعم نآ تسقح وترپ
تسین قولخم اییوگ نآ تسقلاخ

قوشعم بل ،توقای دننام ،خرس گنر هب موینیمولآ تابیکرت زا یتمیق گنس یعون :لعَل )۱(
تب ،ابیز قوشعم ،ربلد :َمنَص )۲(
هتشرف :کَلَم )۳(
ماعط یارب توعد :hbصلا )۴(
هرفس ،ینامسآ یاذغ :هدیام )۵(
.تسوا هارمه هتسویپ هک ناطلس هاگرد بّرقم :َکبِصاخ )۶(
هتفایترهش ،روهشم :رََهتشُم )۷(
ً�امتحا ،دیاش :هکوب )۸(
هتسب ،طونم :فوُقوم )۹(
لزنم ،روضح لحم :رَضَح )۱۰(
کباچ ،ک�اچ :تسُچ )۱۱(
دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ :تhیعَم )۱۲(
راگزور ،نامز :نََمز )۱۳(
کشخ و رت ،مک و دایز ،تایئزج :ّمِر و ّمِط )۱۴(
وکین ،بوخ :نَسَح )۱۵(
هدشاضتقا ،همز� :اضتقم )۱۶(
مدآ ترضح بقل ،رََشبلاُوَبا مدآ :رََشبْلاُوب )۱۷(  
.دنا هداد یم هاپس ناریما و ناگدازهاش و ءابجن هب ار بقل نیا .فیرش و گرزب ینعم هب تسا یکرت یا هملک ،گیب ففخم :گِب )۱۸(
اورنامرف ،گرزب :ریم )۱۹(
گرزب و ریما :َگب )۲۰(
ناهنپ و هدیشوپ ینعی موتکم ،سانشان تروص هب راذگ و تشگ :ْریَْسموتکَم )۲۱(
دش وربور :دروَخ زاب )۲۲(
افو اب :افولاُوب )۲۳(
زاب گنرین ،رگ هلیح :شیک رکَم )۲۴(
.دنیوگ یم هام رون ریز ً�ومعم هک یا هّصق ،هنابش تیاکح :رَمَس )۲۵(
ترطف ،داهن ،تشرس و یوخ :تّلِبِج )۲۶(
کیرات ،ریق دننام :ناوریق )۲۷(
باقِن عمج .دننک یم رفح نیمز ریز رد هک یکیراب هار :بَْقن )۲۸(
وب ساسحا :ینیب وب )۲۹(
اه هجرد و اه هبتر ،اه بصنم ،بِصنَم عمج :بِصانَم )۳۰(
نوگنرس ،راسنوگن :راسنوگِنرَس )۳۱(
¦فای راب زور :راب ِزور )۳۲(
هدننک هاگن ،هدنرگن ینعم هب راّظَن فّفخم :راظَن )۳۳(
یتسود ،ینابرهم :دادَو )۳۴(
فهَک باحصا گس :فهَک گس )۳۵(
راد هدنز بش :زیخبش )۳۶(
دودنا دود ،گنر هایس ،نوگ هایس :بات هیس )۳۷(
زابگنرین ،هدننکهعدخ :عِداخ )۳۸(
هوای ،هدوهیب :ژاژ )۳۹(
جارخ ،جاب :ژاب )۴۰(
یبّلقت یbط :یبلق {رز )۴۱(
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جارخ ،جاب :ژاب )۴۰(
یبّلقت یbط :یبلق {رز )۴۱(
دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ ،یصلاخان :درُد )۴۲(
هدیاف دیفم ،رثوم ،هدننک تباصا :بیصُم )۴۳(
شخب شمارآ و زیگنا یداش ینعم هب اجنیا رد ،کشم هدننک لابرغ :زیبکشُم )۴۴(
راکدب ،راکهانگ :قساف )۴۵(
قمحا ،نادان :لوگ )۴۶(
زیچان و ریقح ءیش ،یزیچ زا کچوک تمسق کی :وُسَت )۴۷(
هشیمه ،مئاد :رَِمتْسُم )۴۸(
هدیشوپ ،ناهنپ :رَِتتْسَم )۴۹(
نوفدم ،کاخ ریز رد هدشناهنپ :نیفَد )۵۰(
نیگمغ :نیزَح )۵۱(
نمشد :ودَع )۵۲(
زیچان ینعم هب ْءیَش � ففخم :ْیَش� )۵۳(
یتساک ،یمک :ناصُقن )۵۴(
قنور یب ،جاوریب :داسَک )۵۵(
ساپس ،رکش ،دمح :دمَحَْلا )۵۶(
ندز یلیس ،ندروخ کتک :تَل )۵۷(
یزور و قزر اجنیا رد ،ماعط ،اذغ :ِتول )۵۸(
تایح بآ :ناویح بآ )۵۹(
تسا بیرغ نآ هناخ روظنم اجنیا رد ،ناکد :توناح )۶۰(
میظع ،گرزب رایسب :فرگِش )۶۱(
تسدیهت ،زیچ یب :ِسلفُم )۶۲(
تسپ ،تسدوُرف :وُُرف )۶۳(
هوکش یاراد ،تمشحاب :مََشتحُم )۶۴(
.تسا تیعضو و تلاح دارم اجنیا رد ،ندرک زاورپ و زاورپ لحم :راطَم )۶۵(                                                                   


