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۳۰۵۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یماج مربلد دروآرد دادماب ز
)۱(یماخ ار ماخ دیناشچ باتشان هب

)۳(جاُجز ز واِ ماج هن و )۲(ریصَع ز شاهداب هن
یماداب و دنق هب ناسیسخ وچ وا ِلُقن هن

داب رب )۴(هَک وچمه داد ارم هداب ِداب هب
)۵(یمارکِا رای درک ارم مرگ ِبآ هب

تفگیم ارم وا و )۶(سولاس مدومن یسب
یمایا هب نیزا دتفا مک هک ،نکم نکم

زورما ورب ین هک ،متفرگ زان ِقیرط
یمانشد دنچ داد ارم و درک هزیتس

ین ییوگ وت و یقاس نم وچ و بارش نینچ
یماع ای و یلهاج رگم هن نیا دیوگ هک

شمانشد درک هچنآ دنکنیم رازه
یمان ین و دنام گنن ین ،متشگ بارخ

یهاش نآ ِفطل ز یدرگن تسم هنوگچ
؟یماغیپ هب یiاع دنک بارخ وا هک

منک مامت نخس نیا ات دیابب یلد
یمارnد نانچ ار ملد درک بارخ

نم ناتسم وچ وا یاپ رب مداهن یرس
یماجنارس ارم ِتسم ِرس دش دیدپ

تخاونب شوخ و تفرگ ردنا رب هب ارم رس
)۸(یماعَنا )۷(عیَدب و ییربلد بیرغ
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)۸(یماعَنا )۷(عیَدب و ییربلد بیرغ

تفگیم نارضاح هب )۹(تwقِر ِرس زا هگنآ و
یماد نینچ اب غرم نینچ تسروخرد هن

ونشب نم )۱۰(ِریفَص ،متسم ِلبلب غاب هب
یماب هرانک و یسفق رد شابم

تفگ مهاوخن لزغ یقاب و )۱۱(مدیشکورف
یماشآ خزود شیوخ نوچ مبایب رگم

۳۰۵۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یشاب )۱۲(لد هشیش هچ یناد هچ قشعِ ماج وت
یماد نیاِ غرم وچ ؟یناد هچ قشعِ ماد وت

ینیب شََفک رگا ،میوگن رحَب ِفاص ز
یماراین فک چیه رب )۱۳(َقْبیِز ِلاثم

؟هنگ هچ ار شافص رم ،یدش هریت و لولم
؟یماشآ هکرس وچ تیانج هچ ار تابن

)۱۵(شورف هکرس ِدرم و )۱۴(اکرِس ِرس رب کاخ هک

)۱۶(یماّیا هریت ز دشونن فاص ِدهش هک

مماع نیرتمک مزب نیا رد هک رگن نم هب
یماع ات صاخ ز مسانشن یدوخیب ز

۱۲۳۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اوه ردنا ار ماد منیبب نم
اضق ار ملقع مشچ دشوپن رگ

باوخ هب شناد دوش ،دیآ اضق نوچ
باتفآ دریگب ،ددرگ هیس هَم

؟تسا ردان یک )۱۷(هیبعَت نیا اضق زا



Page 3 of 11

708_Qazal & Mathnavi 4/25/18 11:55 AM

؟تسا ردان یک )۱۷(هیبعَت نیا اضق زا
تسا رکنُم ار اضق وک ،ناد اضق زا

۴۰۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قح هدنب ِدهج و تسا قح اضَق لَب
)۱۹(قَلَخ ِسیلبا وچ )۱۸(رَوَعا شابم نیه

۱۲۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شوپدیشروخ دوب یربا اضق سپ
شوم وچمه ،وز دوش اهردژا و ریش

مکح هاگ منیبن یماد رگا نم
مکح هار رد ملهاج اهنت هن نم

تفرگ یراکوکن وک نآ ُکنُخ یا
تفرگ یراز وا ،تشاذگب ار روز

۱۷۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیوخ یوس یمدیشک یداش ِنماد هشیمه
مناماد شیوخ هب یداش ِفک نونک دشک

مدنک یم )۲۰(جیلِملِغ یسک دادماب ز
منادنخ باتشان نم هک تسین فازگ

۱۱۹۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قح ِغیت زا یرب رس هک یاهن یضار رس هب رس
؟زایپ و یریس هکنوچ ربنع وچمه وب دهد یک

۱۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

زآ یوب و صرح یوب و ربک یوب
زایپ نوچ دیایب �فگ نخس رد

؟ماهدروخ یک نم :دنگوس یروخ رگ
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؟ماهدروخ یک نم :دنگوس یروخ رگ
ماهدرک یوقت ،ریس و زایپ زا

دنک )۲۱(یزاّمَغ ،دنگوسِ مد نآ
َدَنز رب نانیشنمهِ غامد رب

نآ یوب زا دوش دَر اهاعد سپ
نابز رد دیامنیم ژک ِلد نآ

اعد نآ ِباوج دیآ )۲۲(اُؤَسْخِا
)۲۴(اغَد ره یازج دشاب )۲۳(در ِبوچ

تسار تینعم دَُوب ژک تثیدح رگ
تسادخ ِلوبقم ،ظفل �یژک نآ

۱۰۸ هیآ ،)۲۳(نونمؤم هروس ،میرک نآرق

ِنوُم�لَكُت nََو اَهيِف اُوئَسْخا َلاَق

.دييوگم نخس نم اب و ديوش مگ شتآ رد :ديوگ

۲۰۰۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تس هدمآ زاوآ تشز رب اُؤَسخِا
تسم دوب گس نوچ ،قلخ ِنوخ ز وک

۴۰ هرامش عیجرت ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

دبایب رثا نیقی هب ترکف و ریمض زا تَخُر
)۲۵(َدب�َت نورب زا دَُوب یزیچ هزوک ِنورد وچ

۱۵۴۷ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

وشم رورغم لایخ ره هب وت لد یا
وشم رون ره ٔهتشُک تفص هناورپ

رود ینام ادخ زا وت ینیب دوخ ات
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رود ینام ادخ زا وت ینیب دوخ ات
وشم رود ادخ زا و یآ رتکیدزن

۲۹۲۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلب ؟)n)۲۶وم یا تسه اج نیا یقاس
یلب ؟nاب نآ رب ار ام دهد هر

واِ یوگ یرآ یاهبل نآ ِشیپ
یلب ؟اولح و ّرکِش ددرگ هدنب

)۲۸(مَعَن ؟یتسم )۲۷ِ(ُمزلُق شمشچ تسه

یلب ؟)۳۰(ادوس هیام )۲۹(شَدعَج تسه

)۳۱(یهَس ِورس نآ تشذگب همه نیا

یلب ؟ام اب لگ وچمه دیآرب شوخ

وا ِلخن هیاس ِریز مبسخب نوچ
یلب ،امرخ زا رت نیریش موش نم

یبش ره ناج یا دزد مه ،)۳۲(سَسَع مه
یلب ،امیسرمق ناز ددزد میس

واِ یور ِباتفآ دیآرب نوچ
یلب ،اوسر و زجاع ددرگ دزد

دَروخ اولح وا هک سکنآ باتشان
یلب ،ارفَص دنک واِ غامد رد

دنک ناهنپ یرِس وک سکنآ ،نک سب
یلب )۳۳(یفَخا ِنشلگ رس زا َدیور

۳۳۹۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۳۹۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

خیش رد ،هناگیب ِدرم نآ ِندز هنعط ٔهصق ٔهیقب

)۳۵(ژاژ )۳۴(دییnیم خیش زا ثیبَخ نآ

)۳۶(ژاک لقع هشیمه دشاب رگنژَک

یسلجم ِنایم مدید َشنَم هک
یسلفُم و تسیراع یوقت ز وا

نابشما زیخ تتسین رواب هک رو
نایع ار تخیش )۳۷(ِقسَف ینیبب ات

ینزور کی ِرس رب شدُربِب بش
یندرک ترشع و قسَف رگنب :تفگ

بش ِقسَف و زور ِسولاس نآ رگنب
بَهَلُوب بش یفطصم نوچمه ،زور

مان هتشگ ار وا �ادبع ،زور
ماج ،تسد رد وَ �اِبُ ذوُعَن بش

ُرپ ،ریپ نآ ِفک رد هشیش دید
؟)۳۸(رُغ تسه مه ار وت رم ،اخیش :تفگ

بارشِ ماج رد هک یتفگیمن وت
؟باتشان ناباتش )۳۹(دزیمیم وید

دناهدرک رپ نانچ ار مماج :تفگ
)۴۰(دَنپِس کی دجنگن ردنا وا ردناک

؟یاهرذ دجنگ چیه اجنیا رگنب
)۴۱(یاهّرِغ هدینش َژک ار نخس نیا

نیا تسین رهاظ ِرمَخ ،رهاظِ ماج
نیببیغِ خیش ز ار نیا راد رود
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نیببیغِ خیش ز ار نیا راد رود

)۴۲(ویَلف یا تسا خیش �یتسه یمِ ماج

وید )۴۳(ِلوب دجنگن ردنا وا ردناک

تسا قح ِرون زا لامnام و ُّرپ
تسا قلطم ِرون ،تسکشب نتِ ماج

)۴۴(ثَدَح رب دتفیب را دیشروخ ِرون

)۴۵(َثبَخ دَریْذَپن تسرون نامه وا

۸۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نانچمه ار ام یاه ناج ،سََفن نیو
ناهج ِسبح زا ددزد کدنا کدنا

۹۱۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب ماد شهلیح و ناسنا درک هلیح
 دوب ماشآنوخ ،تشادنپ ناج هکنآ

۱۳۳۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نزب شتآ رب ،بآ کدنا کدنا
)۴۶(نَزَحْلاُوب یا ،رون وت ِران دوش ات

۱۳۵۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اَرچ رد ،ارحص هب تشوگرخ ِسفن
ارچ و نوچ ِهَچ نیا ِرعق هب وت

۱۳۸۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکشب اه فص هک ناد یریش لهس
دنکشب ار دوخ هک نآ تسا نآ ریش

۱۳۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۳۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

کاپ ِناج اه سوه زا تسه ار هک ره
کاپ ِناویا و ترضح دنیب دوز

۱۳۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاوخدب ٔهسوسو یقیفر نوچ
؟ار �ا ُهْجَو wَمث ینادب یک

 هاوخدب ناطیش یاه هسوسو هارمه نوچ ،تسا هدشن کاپ سوه و یوه دئاز یاهوم زا تلد مشچ هک یسک یا
؟تسا یلجتم اج نآ رد قح ترضح تاذ ،دروآ یور اج ره هب یمدآ هک دش یهاوخ فقاو تقیقح نیدب یک ،یتسه

۱۱۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

iْاِ َ��َو iْاَو ُقِرْشَ ٌمِيلَعٌ عِساَوَ �wا wِنإۚ ِ �wا ُهْجَو wَمَثف او§لَُوت اََمْنَيأَفۚ  ُبِرْغَ

.تساناد و تمحر خارف ادخ .تسادخ هب ور اج نامه ،دينك ور هك ىاج ره هب سپ .تسادخ نآ زا برغم و قرشم

۱۴۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هِن ،مشچ ود رب تشگنا ِرس ود
هد فاصنا ؟ناهج زا ینیب چیه

تسین )۴۷(مودعَم ناهج نیا ،ینیبن رگ
تسین موش ِسفن ِتشگنا ز زج بیع

نیه راد رب ار تشگنا ،مشچ ز وت
نیبب یهاوخیم هچره یناهگنآو

۱۴۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هِب روک ،دَوَبن تسود ِدید هکنوچ
هِب رود ،دشابن یقاب وا هک ،تسود

۱۴۲۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۴۲۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین قلخ زا ،نیا تسا قح ِتبیه
تسین )۴۸(قلَد بحاص ِدرم نیا ِتبیه

۱۵۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب )۴۹(ناجرَم و رُد رگ ،یلقع ِثحب
دوب ناج ِثحب هک دشاب رگد نآ

۱۵۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هتسَر دوخ زک درم نآ )۵۰(ُکنُخ یا
دش هدنیاپ هدنز ِدوجو رد

تسشن هدرُم اب هک هدنز نآِ یاو
تسَجب یو زا یگدنز و تشگ هدرُم

۱۵۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ینادنز سفق ردنا وک ،غرم
تسا ینادان زا ،�سَر دیوجن یم

دناهتسَر اه سفق زک ییاه حور
دناهتسیاش ِربهر یایبنا

نید ز دیآ ناشزاوآ ،نورب زا
نیا ،تسنیا ار وت ،�سَر ِهَر هک

سفق نیگَنت نیز میتسَر نید هب ام
سفق نیأ هراچ تسین هر نیا هک زج

راز راز ،یزاس روجنر ار شیوخ
)۵۱(راهِتشِا زا دننک نوریب ار وت ات

تسا مکحم ِدنب ،قلخ ِراهِتْشا هک
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تسا مکحم ِدنب ،قلخ ِراهِتْشا هک
؟تسا مک یک نهآ ِدنب زا نیا ،هر رد

۱۵۹۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتساخ رب اه ناج زا باجح رگ
یتساسآحیسم ،یناج ره ِتفگ

َرکِش نوچ ییوگ هک یهاوخ نخس رگ
روَخَم اولح نیا ،و صرح زا نک ربص

ناکریز )۵۲(یاَهتْشُم دشاب ،ربص
ناکدوک یوزرآ ،اولح تسه

دَوَر رب نودرگ ،دروآ ربص هکره
دور رتسپاو ،دروخ اولح هک ره

۲۷۷۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینشاچیب )۵۴(ِکسولاس یکی ؟)۵۳(کریپمَک تسیک
یکِریس نوچمه هدنگ و زایپ نوچمه وت هب وت

هتخپ لباقم ،سرون بارش ،هتخپان بارش :ماخ )۱(
بارش ،روگنا هریش :ریصَع )۲(
هشیش :جاجُز )۳(
 هاک :هَک )۴(
Nشاد یمارگ ،ناسحا ،یکین :مارکِا )۵(
هدنهد بیرف ،هعدخ ،بیرف :سولاس )۶(
ون ،هزات :عیَدب )۷(
یبوخ ،یکین ،ششخب :ماعَنا )۸(
ندوب قیقر ،ینابرهم ،تمحر ،یکزان و یمرن :̀تقِر )۹(
زاوآ ،دایرف و گناب :ریفَص )۱۰(
ندش شوماخ :ندیشکورف )۱۱(
جنر دوز ،لد کزان :لد هشیش )۱۲(
هویج :َقْبیِز )۱۳(
هکرس :اکرِس )۱۴(
نیگمغ ،ور شرت :شورف هکرس )۱۵(
یتخبدب ،یزور هیس :یماّیا هریت )۱۶(
ندروآ مهارف ،یزاس همدقم ،رکشل Nسارآ :هیبعَت )۱۷(
دراد مشچ کی طقف هک یسک :رَوَعا )۱۸(
سردنم و هنهک :قَلَخ )۱۹(
نداد کلغلغ :جیلِملِغ )۲۰(
هدننک اوسر ،هدننک راکشآ :زاّمَغ )۲۱(
دیوش رود :اُؤَسْخِا )۲۲(
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هدننک اوسر ،هدننک راکشآ :زاّمَغ )۲۱(
دیوش رود :اُؤَسْخِا )۲۲(
 دننار یم ار مدرم نآ اب هک ار ماکح ناشارف بوچ ،دننار یم نآ اب ار ناروتس و ناغرم هک یبوچ :در ِبوچ )۲۳(
رگ هلیح صخش ،بیرف ،رکم :اغَد )۲۴(
ندیوارت :ندیب{َت )۲۵(
هدش دازآ هدنب ،هدنب ،تسود ،رورَس :~وم )۲۶(
ایرد :ُمزلُق )۲۷(
یرآ ،یلب :مَعَن )۲۸(
رادبات و هدیچیپ یوم :دعَج )۲۹(
لطاب لایخ ،قشع ،ساوسو ،ییوخدنت ،یگدش تیوه مه :ادوس )۳۰(
دنلب و تسار :یهَس )۳۱(
هغوراد ،سراح و درگبش :سَسَع )۳۲(
 فوصت )هلحرم نیرخآ(متفه هلحرم ،ادخ تیاهن یب هب ندش هدنز ،روضح جنگ :یفَخا ِنشلگ ،رت ناهنپ ،رت یفخ :یفَخا )۳۳(
Nفگ هدوهیب :ندیی~ )۳۴(
هدوهیب نخس :ژاژ )۳۵(
لوحا و چول :ژاک )۳۶(
یق{خاریغ و دولآهانگ ،تشز راک ره :قسَف )۳۷(
گنرین ،بیرف :رُغ )۳۸(
ندرک راردا :ندیزیم )۳۹(
دنفسا :دَنپِس )۴۰(
هدروخ بیرف ،هتفیرف :هّرِغ )۴۱(
هدیاف یب و عفن یب و دوس یب ،هدوهیب :ویَلف )۴۲(
راردا :لوب )۴۳(
تساجن :ثَدَح )۴۴(
یکاپان ،یدیلپ :َثبَخ )۴۵(
نیگهودنا :نَزَحْلاُوب )۴۶(
دوبان و تسین :مودعَم )۴۷(
شوپ هدنژ :قلَد بحاص )۴۸(
.دنک یم یگدنز مرگ یاهایرد قمع مک یاه تمسق رد هک لکش یهایگ یروناج ،دیراورم یعون :ناجرَم )۴۹(
اشوخ :ُکنُخ )۵۰(
هزاوآ و ترهش :راهِتشِا )۵۱(
شهاوخ ،هتساوخ :اَهتْشُم )۵۲(
ریپ هدنگ ،توترف ،هدروخ لاس ریپ :ریپمَک )۵۳(
راکایر ،رگهلیح ،راکم :سولاس )۵۴(


