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۱۴۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مباوخ ربز و ریز وت یتسدرک هک قشع یا
مباوخ رگج ِنوخ رد وت زا تسدش هقرغ ات

Cسبآ ِبش ردنا ،Cسَج َرکِش ِناک زا
مباوخ ،َرکِش دننام هشیدنا رد تخادگب

وا ِلRه وچ متشگ ،وا ِلاصو ِفطلیب
مباوخ رمق ِرود رد زگره دربن بش ات

یرادیب همه نیا اب ،)۱(یرات دوشب بش نوچ
مباوخ ربب ،قشع یاک میوگیمه قشع اب

دنیشنن و دزیرگب ،دنیب ارم باوخ نوچ
مباوخ رگد صخش رد دیآ ،دورب نم زا

مدیراذگم اهنت ،مدیرای هچ هک نارای
مباوخ رشبِ مشچ زا تسهدرب کَلَم ِقشع نوچ

قداصِ مدحبص ات ،قشاع یرگا نیشنب
مباوخ رحس و حبص ات دیآیمن هک نم اب

۲۶۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهنپ تسیجنگ یقشاع طاشن
؟یدرک هچ ار ناهنپ جنگ یدرک هچ

؟لّواَ ز دوب یدهع هن نم اب ارت
؟یدرک هچ ار نآ وگب ،نیشنب ایب

؟یتسب هچ ام شیپ هب یربا نانچ
؟یدرک هچ ار نادنخ دیشروخ نانچ

 ۱۱۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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 ۱۱۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهدنز ،یبارخ ،یتسم ،یاهدنیوگ یکی مهاوخ
رحس ات دیوگ هدرپ نیو دنزردنا باوخ هب شتآک

انِراَحَْسا یِف َتْغَلاب انَراَصَْباً ارِحاَس اَی
َرفuسلا یِف َانْسِبُح 'اّنِا 'انِراَدَْوا انِب ْقُفْراَف

.میدش ینادنز رفس رد ام ،نک ارادم ای تقفاوم ام اب  ،یدرک هغلابم ام رحس رد ،ام نامشچ هدننک وداج یا

شردرب یبای رایشه یگر رگ نم نت ردنا
رَمُش گس هر نیا رد ار وا دشن وا ریگریش نوچ

۱۴۱۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرت ْبلاغ نآک تساروخ نآ ،مکُح
تسرز نآ ،دمآ سم زا شیب رز هکنوچ

تسا بلاغ تدوجو رب نآک یتریس
تسا بجاو ترشح ریوصت نآ رب مه

رشب رد دیآ رد یگرگ یتعاس
رمق نوچمه یخُْرفسوی یتعاس

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حRص ،ناهنپ هر زا

رخ و واگ رد یمدآ زا دوخ هکلب
رنه و ملع و ییاناد دوریم

۷۵۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اهزاوآ نیا شیوخ ِنورد زا
اهزار ددرگ فشک ات نک عنم

زوسب ار ن�وغِ گناب ،نک قح ِرکذ
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زوسب ار ن�وغِ گناب ،نک قح ِرکذ
زودب سکرک نیزا ار سگرن مشچ

سانش او قداص ز ار بذاک ِحبص
)۲(ساکِ گنر زا ناد زاب ار یَمِ گنر

گنر ْتفه ِناگدید زک دَُوب ات
گنرد و ربص دنک ادیپ یاهدید

۱۳۴۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بلطم )۳(ناریَحز ز ار ناتب قشع ِّتذل
)۴(ّلِضُم تخس ار هلفاق نیا دَُوب بذاکِ حبص

۳۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ششیپ درُم هشیدنا ،دمآرد نوچ وت ِقشع
بذاکِ حبص هشیدنا ،قداصِ حبص وت ِقشع

۵۶۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هناگیب و تسریگلد هک ،هناخ نیزا زیرگب �د
دشاب نامسآ ششرف هک یناویا و یرازلگ هب

)۵(شنیغورد ِحبص نیا زو ،شنیک زا رپ ِحلص نیزا
دشاب ناوراک ِکRه یحبص نینچنیا هشیمه

ار قیRخ دشخب ناج هک ار قداصِ حبص نآ وجب
دشاب ناما و یحوبص ار قشاع ِتسم نارازه

۱۶۸۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیبب ،یوعد نکم هدودنارز یا
نینچ )۶(یمَْعا تیرتشم دنامن هک

*دنک انیب ناشمشچ رشحم رون



Page 4 of 13

777_Qazal & Mathnavi 8/20/19 3:18 PM

*دنک انیب ناشمشچ رشحم رون
دنک اوسر ار وت �یدنب مشچ

دناهدید رخآ هک ار اهنآ رگنب
دناهدید کشر و اه ناج ترسح

دناهدید یلاح هک ار اهنآ رگنب
دناهدیربب رس لصا ز دساف �رِس

کش و تسا لهج رد هک نیبیلاح شیپ
کی ود ره ،بذاک حبص ،قداص حبص

ناوراک نارازه دص ،بذاک حبص
ناوج یا تکRه داب رب داد

تسین )۷(زادنا طلغ شک یدقن تسین
تسین زاگ وّ کَحِم شک ناج نآ یاو

۲۲ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق *

َه ْنِم ٍةَْلفَغ يِف َْتنُك ْدَقَل « » ٌديِدَح َمَْويْلا َكُرََصَبف َكَءاَطِغ َْكنَع َاْنفَشَكَف اَذٰ

».یدش �بزيت  هکنادنچ ،ميتشادرب تربارب زا هدرپ ام .تسا زیخاتسر زور هک زورما اما .ىدوب لفاغ نيا زا وت «

۱۷۵۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مبآ هدم ،نک شیوخ هنشت
مباوخ ربب ،نک شیوخ ِقشاع

میآ زامن رد زور و بش ات
مبارحم وت ِشوخ ِلایخ یا

مبای انف رد وت ِلایخ رگ
مباتشب گرم ِیوس نامز رد

وت رهوگ لایخ دیما رب
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وت رهوگ لایخ دیما رب
)۸(َمبRuَق وچ یسم ره بذاج

َ�ا ُب�بَسُم ِدیما رب )٩ (بابْسْ
مبابسا ِناوراک ِنزهر

نک یهاشداپ و رآ یتمحر
مباتیمن رب وت ِقارف نیاک

ملانیمه و مدرگیمه ناز
)١٠(مب�ود تایح ِبآ رب هک  

مشچ و لد ماهداشگ نزور وچ ناز
مباتهم و باتفآ ییوت هک

مونش وت َمان هک ینامز نآ
مباقلا و مان دندرگ تسم

دسر وت ِشتآ هک ینامز نآ
)١١(مبامیس وچ ِلد نیا دهجب

نخس ِرابغ زک ،تفگ زا نک سب
مباییمن ار شخب نخس دوخ

۱۵۴۷ تیب ، مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرپَم نوریب ببس راتفرگ یا
َربَم َنظ ب�بَسُم نآ ِلزَع کیل

دروآ ب�بَسم نآ دهاوخ هچ ره
دَرَد رب اهببس قلطم ِتردق

)١٢(داَفن َدنار ببس رب بلغا کیل

دارم Cسُج یبلاط دنادب ات

؟دیرُم دیوُج هَر هچ ،دوبن ببس نوچ
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؟دیرُم دیوُج هَر هچ ،دوبن ببس نوچ
دیدپ دیابیم هار رد ببس سپ

تساههدرپ اهرظن رب اه ببس نیا
تسازس ار شعنُص ،رادید ره هن هک

)١٣(نُک ْخاروس ْببس ،دیاب یی هدید

نُب و خیب زا َدَنک َرب ار بُجُح ات

ناکم� ردنا دنیب ب�بسم ات
ناکد و )١۴(باسَکا و دهج دناد هزره

رش و ریخ ره دسریم ب�بسم زا
ردپ یا طیاسو و بابسا تسین

هارهاش رب دِقعنُم یلایخ زج
هاگ دنچ تلفغ ِرود دنامب ات

۲۰۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندیشوک Cشاک ردنا دهز
تسا ندییور ار تشِک نآ ،تفرعم

۳۳۶۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یگدنز ،تضایر رد نت ِندرُم
تس یگدنیاپ ار حور ،نت نیا ِجنر

۳۶۲۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نُکَم شریس ناه ،تسینوعرف ،سفن
نُهَک ِرفک نآ زا دای درآین ات

بوخ ،سَْفن ددرگن شتآ ِفَت یب
بوکم نیه ،رگخا وچ نهآ دشن ات

راز راز دلانب رو ،دیرگب رگ
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راز راز دلانب رو ،دیرگب رگ
راد شوه ،ناملسم دش دهاوخن وا

نانچنآ طحق رد تسنوعرف وچ وا
نانک هب� دهن رَس یسوم شیپ

دوش یغاط ،وا دش ینغتسُم هکنوچ
دنز )۱۵(هزیکْسِا تخادنا راب وچ رخ

۳۳۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

لام و مسج ِنایز هک ینادب ات
لابَو زا َدناهر ،دشاب ناج ِدوس

یرتشُم وش ناج هب ار تضایر سپ
یَرب ناج ،تمدخ هب نت یدرپس نوچ

رایتخا یب تدیآ تضایر رو
رایماک یا ،هِد هنارکش ،هنب رس

نک رکش ،تضایر نآ داد تقح نوچ
ْنُک ِرما ز تدیشک وا یدرکن وت

۱۱۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تدیوگ هناتسود هچ را نمشد
تدیوگ هناد ز هچرگ ،ناد ماد

ناد رهز نآ ،دهد یدنق ار وت رگ
ناد رهق نآ ،دنک یفطل نت هب رگ

* تسوپ ِریغ ینیبن ،دیآ اضق نوچ  
تسود ز یسانشن زاب ار نانمشد

نک زاغآ )۱۶(لاهْتبِا ،دش نینچ نوچ
)۱۷(نک زاس هزور و حیبست و هلان
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)۱۷(نک زاس هزور و حیبست و هلان

      
)۱۸(بویُغلا ُمRَّع وت یاک نک یم هلان

بوکم ار ام ،َدب ِرکمِ گنس ریز

ثیدح *

ُهuبَل »بُل یذ uلُک َبَلَس ٍرَماَ ذافنِا َداَرا اذِاَ ªا uناِ

.دناتس یم نانآ زا ار نادنمدرخ درخ ،یرما یارجا و ماجنا هب دیامرف هدارا دنوادخ هاگره

۱۴۳۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نخس ْنیریش ِلهاج �یتسود
نهک �مَس نوچ تسه نآک ،ونش مک

تدیوگ ،نشورِ مشچ ،ردام ِناج
تدیوْزَفن نآ زا ترسح و مغ زج

۱۵۰۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درک هر هب مهاگنآ و درب مهار ز
مدیهر یم ،متفرن یم هر زا رگ

۱۹۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دَْوَبن طرش مدربب تهار زا وچ
ندرک تسودِ کَرت هار ِنایم

ناریپ وچمه )۱۹(مریگب تیاهلغب
ندرگ هب یهاگ مهن تنRفط وچ

۱۰۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیشک ار ملد وت ِدنمک هکنوچ
دیود ارحص هب هاچ زا مفسوی

دنکف رد مَهَچ هب فسوی وچ هکنآ
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دنکف رد مَهَچ هب فسوی وچ هکنآ
دیسر وا مه مدایرف هب زاب

۱۷۲۷ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دربب ناشک ناشک مقشعِ مغ تبقاع هب
مور رایتخا هب نونکا هک تسا هب نامه

۳۱۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یّتذل درادن وت یب یتّدم مدومزآ نم
؟ وت ِنایاپ یب )۲۰(ِحلم یب دَُوب ّتذل ار رمع یک

۲۸۹۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(لاکَن و درد اب تسیگرم وت ِدعُب

لاصِوْلاَدْعَب دَُوب هک یدعُب هصاخ
 

.دشاب لاصو زا دعب هک ییرود صوصخب باذع و درد اب تسا یگرم وت زا یرود

۱۷۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناسر زاب رحب هب ار امِ منبش وچ ِلد
میراد نایز دص ود یبیرغ ز مد هب مد هک

۲۸۰۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ما هدرمژپ یِدِ گرب ِلاثم نآز
ما هدروخ مدنگ ،لصو ِتشهب زک

۳۷۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دید زاغآ ز هش ،میدید نونک ام
)۲۲(دیدن یب نآ داد دنگوس نامْدنچ

۱۷۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۷۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یا هداز لّوا هک یگنر نآ رب وت
یا هداهنن رتشیپ نآز مدق کی

۲۴۸۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ریخا رد ،و میور یم هَر اه لاس
ریسا لّوا ِلزنم رد نانچمه

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۴(هیت )۲۳(�رَح ردنا یسومِ موق وچمه

)۲۵(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب یی هدنام

)۲۶(هلَورَه بش ات زور ره یور یم

هلحرم لوا رد ینیب یم شیوخ

وت هلاس دصیس ِدعُب نیز یرذگن
وت هلاسوگ نآ ِقشع یراد هک ات

تفرن ناشناج زا )۲۷(لجِع ِلایخ ات
)۲۸(تَفت ِبادرگ نوچ هَیت ناشیا رب ُدب

یا هدیبای وزک یلجِع نیا ِریغ
یا هدید تمعن و فطل تیاهن یب

تفَز یاهییوکن نآ ز ،یعبط واگ
تفر هلاسوگ نیا ِقشع رد ،تلد زا

۳۴۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۹(دوبک و روک رد تفر یشافُخ رگ

؟دوب هچ یراب ار هدید ناطلس )۳۰(ِزاب

۱۷۵۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۷۵۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

بآ هروشِ عبط ِناّکُد نیا ِرهب
؟ بارخ یراد اور ار مَلاع ود ره

۸۱۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنا لد یمَعا ببس نآز ایند ِلها
دنا لِگ و بآ هباروش ِبراش

۴۳۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۲۷۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۱(یَهتْشُم ردنا ،دنا سوکعمِ موق

اهر هدرک ار بآ و راوخ کاخ

١١٣٣ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بارس ِریغ تفاین و بآِ یپ رد دیود
ران ّ�ا تفاین و رونِ یپ رد دیود

ایب هک ناشک ناشک ،ششوگ ود هتفرگ اضق
رامح شوگ لاوج ِیوس هب دنشک نینچ

۳۶۸۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 ندمآ گرم ِیوس ؟ندنک ناج تسیچ
ندزان یتایح ِبآ رد تسد

۲۴۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنت یم یروش ِبآ رب نوچ غرم
ددم وا تس هدیدن ار نیریش ِبآ

۴۱۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۱۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

بارش نآِ یازس دَْوَبن وک قلح
بارِض ریشمش هب ،ْهِب هدیُرب نآ

۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار یبان هداب نآ هد )۳۲(یفازگ زورما
ار )۳۳(یباتشِ خرچ نیا نز مه رد و نز مهرب

 ۱۳۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

گنرد یب منص یا بارش نادرگب
گنرت هاگنرت و گنچ و تسمزب هک

بیغ �یقاس و تسحورِ مزب یلو
گنر دینیبن و یوب دییوبب

قح ِناتسم هب هفازگ یم هدب
گنج هن ،اجنآ ینیب هدبرع ین هک

۱۸۲۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لگ و بآ رد بش همه بش ،لد دنام و تفرب رای
نم ِیاو ،حوبص هب ات مپط یم رامخ و خلت

ار فرگشِ حدق نآ ،ایقاس یادخ یِرهب
نمِ یاضر ِتهج زا ،هنب نم ِریپ ِفک رب

کیرات :یرات )۱(
رپ ماج ،ماج ینعم هب سأک فّفخم :ساک )۲(
یلاهسا نارامیب ،دننک یم هلان هک یناسک :ناریحَز )۳(
هدننک هارمگ :ّلِضُم )۴(
بذاک حبص ،دیاپن یرید و دوش رهاظ نامسآ رد هک یدیپس نیتسخن :نیغورد حبص )۵(
روک :یمَْعا )۶(
دزادنا هابتشا هب ار ناسنا هک زیچ ره :زادنا طلغ )۷(
 .دنک تسرد یبلقت لوپ ای هکس هکنآ ،هرَسان هب هرَس زا هدننادرگ :بRَّق )۸(
یلاعت یادخ )مسا( ،اهببس ۀدنزاس :بابْسَْ�ا ُب�بَسُم )٩(
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 .دنک تسرد یبلقت لوپ ای هکس هکنآ ،هرَسان هب هرَس زا هدننادرگ :بRَّق )۸(
یلاعت یادخ )مسا( ،اهببس ۀدنزاس :بابْسَْ�ا ُب�بَسُم )٩(
هاچ خرچ :ب�ود )١٠(
هویج :بامیس )١١(
Cفای نایرج و ندش یراج :داَفن )۱۲(
ببس هدننک خاروس :نُک ْخاروس ْببس )۱۳(
اه بسک :باسَکا )۱۴(
نایاپراچ ندنارپ دگل ،Cخادنا کتفج :نََدز هزیکسِا )۱۵(

یراز و صRخا یور زا اعد :لاهْتبِا )۱۶( 
نداد بیترت :ندرک زاس )۱۷(
.تسا هاگآ یبیغ روما همه زا هک یسک :بویُغلا ُمRَّع )۱۸(
مریگب ار تلغب ریز :مریگب تیاهلغب )۱۹(
.ییابیز ،هبذاج ،کمن :حلم )۲۰(
رفیک ،تبوقع :لاکَن )۲۱(
داُّدن :عمج .ریظن ،اتمه :دیَدن )۲۲(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۲۳(
تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ،فلع و بآ یب و رازنش نابایب :هیت )۲۴(
درخیب ،نادان :هیفَس )۲۵(
ندیود و Cفر هار نیب یتلاح ،Cفر هار دنت :هلَورَه )۲۶(
هلاسوگ :لجِع )۲۷(
ناباتش ،ترارح اب :تَفت )۲۸(
.ینهذ نم ،نادان ،صقان و تشز ینعم هب اجنیا رد :دوبک و روک )۲۹(
.دندرکیم تیبرت ناروناج ندرک راکش یاربار نآ میدق رد هک یراکش هدنرپ یعون :زاب )۳۰(
هتساوخ :یَهتْشُم )۳۱(
ناوارف ،دایز :یفازگ )۳۲(
ناباتش ،هدنباتش :یباتش )۳۳(


