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۱۸۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

9فر نورب هناخ نیا زا ،ناناملسم یا تسا مارح
9فر )۲(نونَغَرا گناب ز ،)۱(9َشِه ناوغرا نوچِ یم

متسدید راب نارازه ،)۴(َمتسِا ای تسا )۳(قرَز نورب
9فر نومزآ یارب دشاب یهلبا سپ نیا زا

نوخ ،نارجه ز ییرگ نوخ هک ،نونجم یا ،هناخ نیز ورم
9فر نوخ تسین بیاجع ،یُّرب ورف ار یتسد وچ

ندیدنخ هیرگ نایم ،هجاوخ یا زومآ عمش ز
9فر نوکس ماگنه هب ،کریز یا زومآ مشچ ز

یزومایب ناداتسا ز ،یزور ار وت دشاب رگا
9فر )۵(نوگلینِ خرچ هب ناموصعم ِناجِ غرم وچ

شک یم ام راب )۶(9ُُسا وچ ،شوخ تتقو هک ناج یا ایب
9فر نوتسیب فقس هب دزومایب تربص ات هک

مک قشاع درد زا درکن میرم یسیع )۷(ِنوسُف
9فر نوسُف و وراد هب دَْوَبن لد ِدرد هفیظو

دشاب وا رد هچنآ دور ،ددرگ نوگنرس )۸(یساط وچ
9فر نوگن رس هساک ز دناتیمن ادوس یلو

)۹(یکاز یا ،هناخ نیز ورم ،یکاپان و یکاپ رگا
9فر نوچ هدنب یا ار وت ملاع رد تسین یهانگ

هَبور وت ِهار }ودع ،هگرد نیردنا ریش ییوت
9فر نوبز )۱۰(شِلاچ نیا زا یماندب ریش رب دَُوب

شک هش نینچ ِزان ایب یراب ،یشک یم یزان وچ
9فر )۱۱(نودِ خرچ ریز هب دشاب یرتخادب سب هک

لفاغ منک ار دوخ دوخ ز ،لد میوشب اه شناد ز
9فر )۱۳(نوُنف وذ دیاشن )۱۲(لِبقُم ربلد یوس هک



Page 2 of 8

659_Qazal & Mathnavi 5/17/17 11:03 AM

9فر )۱۳(نوُنف وذ دیاشن )۱۲(لِبقُم ربلد یوس هک

ناج رشق تسا ناج نیا هک نانونجم ناج دسانش
9فر نونج رد شناد ز شناد نیا رهب دیابب

یصاّوَغ تسار وا )۱۴(حابُم ،مدیب دنز مد وک یسک
9فر نوزف ار وا دسر ،مک رد ،دنز مک وک یسک

وج هبوت و ریگ یشومخ ،وا دیوگب ات نک اهر
9فر )۱۵(نوِبیات ِیوس هب دراد وخ رادلد نآ هک

۱۷۵۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منم هک ناشنیب و گنریب هچ َها
؟منم هک نانچ ارم منیبب یک

روآ نایم رد رارسا :یتفگ
؟منم هک نایم نیا ردنا نایم وک

؟نکاس نم ناور نیا دوش یک
منم هک ناور نکاس نینچ نیا

۱۳۹۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکم لَقن ام َِرب زا نهک قشع ارم تفگ
مدش هدنشاب و نکاس منکن یرآ :متفگ

۱۸۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ریذپلد ،یقیقح دشاب اههدعو
)۱۶(ریگ هسات ،یزاجم دشاب اههدعو

)۱۷(ناور دَقن مرک لهأ هدعو

ناور جنر دش لها انٔ هدعو

۸۸۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شوپم ار )۱۸(رَصَب و لقع ،شوگ ز نک نورب هبنپ
دوریم رَصَب یوس ،شوپ )۲۰(هّلُح )۱۹(َمنَص ناک

دننز یشوگ یپ زا ار گنچ و فد و یان
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دننز یشوگ یپ زا ار گنچ و فد و یان
دوریم رگن شقن ِبناج ناهج شقن

میدق رون ز تسه نآ هک وج یرظن نآ
دوریم ررش وچمه ،تَیران رظن نیاک

ناحتما نیا دوب سب ،سنج یوس دور سنج
دوریم رخ یوس رخ ،دوریم هش یوس هش

دنرب ناتسب بناج ،تسََرت لاهن هچ ره
دوریم ربت ریز ،دوش مزیه وچ کشخ

رت خاش نوچ مد ره ،روخب یناعم بآ
دوریم رکش یوج ،قشع غاب رد هک رکش

)۲۱(نورَح سفن وت هک نیب ،یهن و رما نیا زا نک سب

دوریم رتب گنل ،ورم :ییوگب شنوچ

نید سمش سوه رد ،دش زیربت یوس ناج
دوریم رهگ رحب یوس و تسفدص ناج

۴۵۶۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟مامت یهدن ارچ نز ٔهقَفن :تفگ
م�غ متسه ار عرش ناج زا :تفگ

نفک نم مرادن ،مریم رگا کیل
)۲۳(نَز جنپ شش و )۲۲(َمبْعِل نیا ِسلفُم

۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنتف ،*یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۲۴(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و ک�فا ددرگ هرذ هرذ
نیمک زا تسج نوچ دیشروخ نآ شیپ
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نیمک زا تسج نوچ دیشروخ نآ شیپ

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق  *

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ ��ا �نِكٰ

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …

۴۴۶۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسیچ لومعم ،منص یا ،یضاق تفگ
تسا یهت سب کزینک نیا ٔهناخ :تفگ

۴۵۵۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تشارف یزاوآ تسناتیمن نوچ
تشادن یدوس نز یاهنتٔ هزمغ

۱۸۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

[ا ماعط زا یفوص لد و ناج یارجا ناصُقن

دوش مغ رد نوچ رقف زا ییفوص
دوش )۲۵(مَعطَم و هیاد شرقف نیع

تسا هتسُر )۲۶(هِراکَم زا ّتنج هکنآز
تسا هتسکشِا یزجاعِ مسق ،محر

)۲۷(وُلُع زا وا دنکشب اهرس هکنآ

وا یوس دیان قلخ و ّقحِ محر

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

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۲۹(َمی وا و ددرگ رُد )۲۸(ش َهبَش نآ

دش هاگآ هک ره صاخ )۳۰(ِیارِج نآ ز
دش )۳۱(هاگیرجِا و برق یازس وا

دوش ناصقن نوچ حور یارِج نآ ز
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دوش ناصقن نوچ حور یارِج نآ ز
دوش نازرل نآ )۳۲(ناصُقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۳۳(ِرازنَمَس هک

تشِک ِناصُقن زا صخش نآک نانچمه
تشبن نمرخ ِبحاص یوس )۳۴(هعقُر

داد ریم شیپ دندرب شاهعقُر
دادن او یباوج ،هعقُر وا دناوخ

)۳۵(توُل درد ّ�ِا تسین ار وا :تفگ

توکس رت یلوا قمحا باوج سپ

چیه ،لصو و قارف درد شتسین
چیه ،لصا دیوجن ،وا تس عرف دنب

ینم و امٔ هدرُم و تس قمحا
ین ،لصا غارف ،شعرف مغ زک

ناد بیس کی نیمز و اه نامسآ
نایع دش قح ِتردق ِتخرد زک

رَد بیس نایم رد یمرک وچ وت
ربخیب ینابغاب و تخرد زو

مه بیس رد ،رگد یمرک یکی نآ
مَلَع بحاص ،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 ل�واَک یشتآ
دهنیم نوریب تسس سب مدق وا

ریخا کیل ،لوا تسهبنپ شاهیاد
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ریخا کیل ،لوا تسهبنپ شاهیاد
)۳۶(ریَثا ات وا اههلعش دناسریم

تسا روَخ و باوخ ٔهتسب لوا ،درم
تسا رترب کی�َم زا )۳۷(رمَ�اُرِخآ

اه تیربک و هبنپ هانپ رد
)۳۸(اهُس رب دیآرب شرون و هلعش

دنکیم نشور ،کیراتِ مَلاع
)۳۹(َدَنکیم نزوس هب ،نهآٔ هدُنک

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

یاهرهبّ زِع 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 )۴۰(َزگ ود کی تمسج }دَح
تس )۴۱(ینُک ن�وج ،نامسآ ات وت ناج

)۴۲(مامُه یا دنقرمس و دادغب هب ات

ماگ مین ،رّوصت ردنا ار حور

ناتمشچ هیپ تسا گنسمَرِد ود
)۴۳(نامسآ ِنانَع ات شحور رون

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

تسا غراف نت )۴۴(ِتلبِس و شیر ز ،ناج
تسپ و رادرُم دوب ناجیب نت کیل

نیا تس یناویح حور )۴۵(ٔهمانراب
نیبب یناسنا حور ،ور رتشیپ

لیق و لاق زا ،و مه ناسنا زا رذگب
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لیق و لاق زا ،و مه ناسنا زا رذگب
لیئربج ناج یایرد بل ات

َدَزگ بل دمحا ِناج تنآ زا دعب
َدزَخ سپاو وت میب زا لیئربج

نامک کی ِردق هب میآ را :دیوگ
نامز رد مزوسب ،وت یوس هب نم

۱۸۹۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

هاشداپ َِلبِق زا هعقُر باوج ندیسران زا م_غ نآ ^فشآ

رس و اپ درادن دوخ ،نابایب نیا
رسپ نآ تس هتسخ همان ِباوجیب

؟باوج هش نآ دادن منوچ ،بجع یاک
بات ز ربهعقُر درک تنایخ ای

هاش هب نآ دومنن و درک ناهنپ هعقُر
)۴۶(هاک ریز یبآ ،و دوب قفانم وک

نومزآ ز مسیون رگید ٔهعقُر
نونفوذ ِلوسر میوج یرگید

َربهمان و )۴۷(ّیَخبطَم و ریما رب
ربخیب نآ ،لهج ز هداهنب بیع

نم هک ددرگیمن دوخ ِدِرگ چیه
)۴۸(نَمَش ،نید ردنا وچ ،مدرک یورژک

9شاذگ ،ندرک اهر :9َشِه )۱(
گرا ،دوشیم داجیا ادص اهنآ رد اوه ندیمد اب هک هلول یدایز دادعت اب زاس یعون :نونَغَرا )۲(
 یراک بیرف ،یرگ هلیح :قرَز )۳(
متس :َمتسِا )۴(
یبآ نامسآ :نوگلینِ خرچ )۵(
نوتس :9ُُسا )۶(
رکم ،ریوزت ،هلیح ،نوسفا :نوسُف )۷(
بارش ماج ،یسم ۀساک یعون :ساط )۸(
وکین و هزیکاپ درم :یکاز )۹(
دروخ و دز ،لادج و گنج :شِلاچ )۱۰(
هیامورف ،تسپ :نود )۱۱(
تخبکین ،لابقابحاص ،تخبشوخ :لِبقُم )۱۲(
اهرنه یاراد ،اه نف بحاص :نوُنف وذ )۱۳(
اور ،ل�ح ،زیاج :حابُم )۱۴(
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اهرنه یاراد ،اه نف بحاص :نوُنف وذ )۱۳(
اور ،ل�ح ،زیاج :حابُم )۱۴(
ناگدننک هبوت ،ِبیات عمج :نوبِیات )۱۵(
.دروآ یرارق یب و یناشیرپ هک یزیچ ،روآ ناقفخ :ریگ هسات )۱۶(
نوراق جنگ ،جیار کوکسم زا یجنگ ،ناور جنگ :ناور دَقن )۱۷(
ییانیب :رَصَب )۱۸(
تب ،ابیز قوشعم ،ربلد :َمنَص )۱۹(
ون سابل ،هماج :هّلُح )۲۰(
نامرفان ،شکرس :نورَح )۲۱(
یزاب :بْعِل )۲۲(
زاب رامق :نَز جنپ شش )۲۳(
نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۲۴(
یندروخ ،اذغ :مَعطَم )۲۵(
دیآ راوگ ان و شوخان یمدآ یارب هچنآ ره و یشوخان ،یتخس :هِراکَم )۲۶(
ّربکت ینعم هب اجنیا رد .تعفر ،یگرزب :وُلُع )۲۷(
 .دور راکب یزاسرهاوج رد هک قارب و هایس گنس یعون َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۲۸(
ایرد :مَی )۲۹(
یرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج )۳۰(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۳۱(
نایز ،یتساک ،یمک  :ناصُقن )۳۲(
دیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :رازنَمَس )۳۳(
همان :هعقُر )۳۴(
ماعط ،اذغ :توُل )۳۵(
تسا کلف و نامسآ ینعم هبً افرص اجنیا رد :ریَثا )۳۶(
راک رخآ :رمَ�اُرِخآ )۳۷(
یونعم ماقم نیرتیلاع ،تسا ربکا ّبُد یکلف تروص رد کچوک رایسب یا هراتس :اهُس )۳۸(
لاحم ای و راوشد یراک ماجنا زا هیانک :ندنکرب نزوس هب نهآٔ هدُنک )۳۹(
.تسا رتم ۱ لداعم زورما و تشگنا ۲۴ لداعم میدق رد ،لوط سایقم :زَگ )۴۰(
هدننک ریس :نُک ن�وج )۴۱(
هدنشخب و ریلد و گرزب درم :مامُه )۴۲(
نامسآ هنهپ ،تسادیپ هک نامسآ رادقم نآ :نامسآ ِنانَع )۴۳(
لیبس :تلبِس )۴۴(
هاشداپ هاگراب هب 9فای راب هناورپ ،راب تاصخشم یواح ذغاک ،یگرزب و لمجت بابسا :همانراب )۴۵(
قافن و ریوزت زا تسا هیانک ندرک هاک ریز بآ ،راّکم :هاک ریز بآ )۴۶(
زپشآ :یَخبطَم )۴۷(
تسرپ تب :نَمَش )۴۸(


