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۳۶۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟)۱(تتاَبنَرکِش ِنخس میوگ
؟تتایَح همشچ هّصِق ای

میوگب یهن نم خُر رب خُر
)۲(تتام درک هاش هچ ِرهب زک

تخادنارد یشتآ تنمرخ رد
)۳(تتاکَز دهد دوخ ِنمرخ زک

)۴(تَراز هRَرت وچ دنک زبسرس
)۵(َتتاهUُرت ِز دَرَخزاب ات

)۶(یلیلَخ نوچ قشع ِشتآ رد
تتاجن دهدیم هک شاب شوخ

دیع دص و دید ردَق ِبش تلقَع
)۷(َتتاَرب دش هدیرَد قشع َزک

تفیطل هیاس هب دنگوس
)۸(َتتاذ هب مروخیمن دنگوس

؟اهناج دنسر یِک وت ِتاذ رد
تتافِص رد دندش هقرَغ نوچ

درک )۹(تدِجاس و ناور یوج نوچ
)۱۰(َتتائRیَس ز دنک کاپ ات

داد sَب ار وت یتهج ره زا
)۱۱(َتتاهَجیب هب دشِکزاب ات

یدرکن ،مُنک شُمَخ هک یتفگ
)۱۲(َتتاُبث رب قشع ددنخیم
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)۱۲(َتتاُبث رب قشع ددنخیم

۱۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شنتفگ اما ،دنام رگید زیچ
َشنَم یب دیوگ سدُقلا ُحور ،وت اب

xشیوخ ِشوگ هب مه ییوگ وت ،ین
نم وت مه یا نم ِریغ ین و نم ین

  
۲۲۵۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدب ار ربمیپ نوچ وا دش هدنز
دیرفآ ار وا رم مَد نآ اییوگ

داد تخب نیا ارم ،یرامیب :تفگ
دادماب نم َِرب ناطلس نیا دمآک

۱۰۵۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ران و دود رپ نارفاک ِروگ وچمه
راگن و شقن دص هتسب َرب نورب زو

۱۰۸۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاهِج رب یدرک عیزوت ار شوه
تاهUُرت نآ یاهَّرت دزرینیم

راخِ خیب ره دشکیم ار شُه ِبآ
؟رامِث یوس دسر نوچ تشوه ِبآ

)۱۳(َشُنک وَخ ار َدبِ خاش نآ نزب نیه

شنک ون ،ار شوخِ خاش نیا هد بآ

رگن رخآ ،نامز نیا دنزبس ود ره
رمث دیور نآ زا ،لطاب دوش نیک

مارح ار نآ ،لsح ار نیا غاب ِبآ
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مارح ار نآ ،لsح ار نیا غاب ِبآ
مUsسلاَو ،ینیبب رخآ ار قرف

۱۸۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح 

یبش هدنخرف هچ و دوب یرحس کرابم هچ
دنداد متارب هزات نیا هک ردق ِبش نآ

 ۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ ِفاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ ِفاصِ کاپ ِتاذ ینیبب ات

۴۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ زا یتسهِ مَد یا ییوگ هچ ره
نادب ،یتسب وا رب رگیدٔ هدرپ

لاح و تسا لاق ،نآِ کاردِا ِتفآ
لاحم و تسا لاحم ،xسش نوخ هب نوخ

۲۰۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شَرَس دیان sَب ِراوید هب ات
شََرک ِشوگ نآ لد ِدنپ دونشن

۴۱۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۴(لَلُح نوریب ،نارفاک ِروگ وچمه

)۱۵(ّلَج َو Uزَع ادخ ِرهق ،نوردنا

دناهدرک )۱۶(صUصَجُم ار نآ روبُق نوچ
دناهدروآ شیپ رادنپٔ هدرپ

رنه زا صUصَجُم تنیکسِمِ عبط
)۱۷(رََمث و گربیب ،موم ِلخن وچمه



Page 4 of 9

743_Qazal & Mathnavi 12/27/18 11:24 AM

)۱۷(رََمث و گربیب ،موم ِلخن وچمه

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۱۸(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دندب )۱۹(نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص باب نآ خزود

۲۹۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوختسا و تشوگ ز قح هکنانچنآ
ناه تخاس یریغص باب ناهش زا

دننک ناشیأ هدجس ایند لها
دنا نمشد ار ایربکٔ هدجس هکنوچ

ناشبارحم ،)۲۰(یکنادنیگرس تخاس
ناولهپ و ریم ،بارحم نآ مان

۱۹۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکاس و شومخ مدوب یکاخ
ندرک تسه هب یدرک متسم

کاخ موش و مراذگب یتسه
نف رگد ارم ینک تسه ات

تسا یتسه زین تفگ هک شوماخ
)۲۲(نَکَلا )۲۱(شاُوتِصَْنا یپ زا شاب

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

۲۷۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۷۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تمحر ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ناشن ،xسج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

۱۴۶۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِرَدب رب ناگس نوچمه )۲۳(نانِعاط
وت ِردص یوس دنرادیم گناب

اُوتِصَنا ِرما ز دناَّرک ناگس نیا
وت ِرَدب رب نانک عَو عَو ،)۲۴(هَفَس زا

ار روجنر افش یا راذگمب نیه
ار روک یاصع ،رَکِ مشخ ز وت

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اوتِصَْنا دیشاب شوماخ امش سپ
وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات

۱۲۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راب ود رَک ،ددنخ رابکی )۲۵(رَو شوگ
رای هب یرای دنک )۲۷(یلمِا )۲۶(غ� هکنوچ

)۲۸(مْوَس و دیلقت ِهَر زا لّوا ِراب

موق دندنخیم هک دنیب یمه هک

نامز نآ ناشیا وچمه ددنخب رک
ناگدندنخ ِتلاح زا ربخ یب

؟دوب هچ رب هدنخ هک دسرُپ او زاب



Page 6 of 9

743_Qazal & Mathnavi 12/27/18 11:24 AM

؟دوب هچ رب هدنخ هک دسرُپ او زاب
دونش نوچ ددنخب )۲۹(تUَرک مود سپ

تسا َرک ِدننام زین )۳۰(دRلَقُم سپ
تسا رَس رد ار وا هک یداش نآ ردنا

۱۲۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مُق ِرما دیاشگ ار شمشچ هکنوچ
مُوُد راب رحس نوچ ددنخب سپ

شدوخٔ هدنخ نآ رب مه دیآ شهدنخ
شدمآیم رب دیلقت نآ رد هک

زارد و روُد ِهَر نیدنچ زا دیوگ
زار ِرارسا نیا و دوب تقیقح نیک

روُد ز دوخ هنوگچ یداو نآ رد نم
روش و )۳۱(ایمَع زا مدرکیم ییداش

؟دوب هچ نآ و )۳۲(لایخ متسبیم هچ نم
دومنیم یشقن تسس متسُسِ کرد

۱۲۸۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لیلَع ِلفط نوچ تسه دRلَقُم نآ
لیلد ،و کیراب ِثحب دراد هچ رگ

۱۳۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب وأ هدید وچ وأ هدید ِبآ
دوش یَک هدید ،هدیدانٔ هدید

)۳۳(ساسَم ندرک ناتن دنیب وا هچنآ

ساوح ِهار زا هن و لقع سایق زا هن

روُد ز دیآ رون هکنوچ ،دزیرگ بش
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روُد ز دیآ رون هکنوچ ،دزیرگ بش
؟رون ِلاح بش ِتملظ دناد هچ سپ

)۳۴(اهَد اب ِداب ز دزیرگب هّشپ

؟اهداب ِقوذ هّشپ دناد هچ سپ

)۳۶(َثبَع ددرگ )۳۵(ثَدَح ،دیآ میدق نوچ

؟ثَدَح ار یمیدق دناد اجک سپ

دنک )۳۸(شگنَد )۳۷(مَدِق دز نوچ ثَدَح رب
دنک شگنرمه ،تسین شدرک هکنوچ

ریظن دص یبایب ،وت یهاوخب رگ
ریقف یا مرادن )۳۹(اورَپ نم کیل

فورح نیا ،*)۴۰(مح و ملا نیا
فوقُو رد دمآ یسومِ یاصع نوچ

نورب زا فرح نیدب َدنام اه فرح
نوبز نیا ِتافص رد دشاب کیل

ناحتما ز یئاصع وا دریگ هک ره
؟نایب ِتقو اصع نآ نوچ دَُوب یَک

یمَد و داب ره هن مَد نیا تس یوسیع
یمغ زا ای حرف زا دیآرب هک

ردپ یا مح و ملا نیا
)۴۱(رََشبلا یَلوَم ِترضح زا تس هدمآ

؟نیدب دنامیم هچ یم� فلا ره
نیبَم شمشچ نیدب ،یراد ناج وت رگ

مامُه یا تسا فورح شبیکرت هچ رگ
ماوع ِبیکرت هب مه َدنامب یم

تسوپ و )۴۲(محَل دّمحم ِبیکرت تسه
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تسوپ و )۴۲(محَل دّمحم ِبیکرت تسه
تسوا ِسنج نت ره ،بیکرت رد هچرگ

ناوختسا ،دراد تسوپ ،دراد تشوگ
؟نامه دشاب ار بیکرت نیا چیه

تازجعم دمآ بیکرت نآ ردناک
تام دنتشگ اه بیکرت همه هک

باتک مح ِبیکرت نانچمه
بیشن اهرگید ،و �اب سب تسه

یگدنز دیآ بیکرت نیز هکناز
یگدنامرد رد )۴۴(روُص )۴۳ِ(خفن وچمه

ار رحب دفاکش ،ددرگ اهدژا
ادخ ِداد زا ،مح ،اصع نوچ

کیلو ،اهرهاظ هب َدنام شرهاظ
کین تسا رود هَم ِصرُق زا نان ِصرُق

**وا ِقطن ،وأ هدنخ ،وا ٔهیرگ
وه ِقلُخ ِضحم تسه ،یو زا تسین

ناقمحا دنتفرگ اهرهاظ هکنوچ
ناهن سب ناشیا زا دش قیاقد نآ و

ضَرَغ زا دنتشگ بوجحم مَرَج�
)۴۵(ضََرتعُم رد دش توف هقیقد هک

 فورح .تسا هدمآ نارق یاه هروس زا یخرب یادتبا رد هک دنتسه یفورح )هتسسگ یاهفرح( ،هعطقم فورح*
 فرح ۱۴ ،اهرارکت فذح اب هک تسا فرح ۷۸ً اعومجم و هدمآ نآرق یاههروس زا هروس ۲۹ یادتبا رد هعطقم

.دوشیم

 ۱۸ فورح دادعت ،هعفد ۶رارکت ،هدجسلا ،نامقل ،مورلا ،توبکنع ،نارمع لآ ،هرقب :ملا
۱۲  فورح دادعت  ،هعفد ۶رارکت ،فاقح�ا ،هیثاجلا ،ناخدلا ،فرخزلا ،تلصف ،رفاغ :مح
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۱۲  فورح دادعت  ،هعفد ۶رارکت ،فاقح�ا ،هیثاجلا ،ناخدلا ،فرخزلا ،تلصف ،رفاغ :مح

۳،۴ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق **

ٰىَحُويٌ يْحَو Uِ�إ َوُه ِْنإ ٰىَوَهْلا ِنَع ُقِْطَني اَمَو

.تسین ادخ یحو ریغ چیه وا نخس ،دیوگیمن نخس سفن یاوه هب زگره و

تابن یعون :تاَبنَرکِش )۱(
ینهذ تsکشم رد ناسنا یراتفرگ ،جنرطش رد فیرح زا ندرب :ندرک تام )۲(
یدزیا راثیا و ششخب اجنیا رد ،دنهدب ادخ هار رد دیاب عرش روتسد هب هک لام زا یتمسق :تاکَز )۳(
فلتخم داعبا رد ناسنا ینهذ دشر اجنیا رد ،راز یزبس :راز هَرت )۴(
هدوهیب ،هوای ،هدیافیب نخس :ههUُرت )۵(
ربمایپ میهاربا بقل :لیلَخ )۶(
نهذ زا ناسنا یدازآ دنس ،هلاوح :تاَرب )۷(
یزیچ تقیقح و رهوج و نیع :تاذ )۸(
هدننک هدجس :دِجاس )۹(
یدب ،هانگ ،اطخ ینعم هب َهئRیَس عمج :تائRیَس )۱۰(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۱(
ندوب اجرباپ ،یرادیاپ :تاُبث )۱۲(
ندرک سره ،تخرد یاه هخاش ندیرب :ندرک وَخ )۱۳(
هّلُح عمج ،اه هیاریپ ،اهرویز :لَلُح )۱۴(
دنوادخ تافص زا ،تسا گرزب و یمارگ :ّلَج َو Uزَع )۱۵(
هدش یراک چگ ،هدودنا چگ :صUصَجُم )۱۶(
رب ،هویم :رََمث )۱۷(
هدنهد رازآ و رامیب مدرم :ریحَزِ موق )۱۸(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۱۹(
ناد هلابز :نادنیگرِس )۲۰(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَنا )۲۱(
دریگیم ندز فرح ماگنه شنابز هک یسک ،نابز دنک :نَکَلا )۲۲(
هدننکشنزرس ،هدننزهنعط :نِعاط )۲۳(
یدرخ یب ،ینادان :هَفَس )۲۴(
) تسا یگدنراد دنوسپ رو ( ،اونش :رَو شوگ )۲۵(
هفیطل ،یخوش :غ� )۲۶(
.تسا ندرک فیرعت ینعم هب اجنیا رد ،تسا sما نامه :یلمِا )۲۷(
فّلکت ،ندرک هضرع :مْوَس )۲۸(
هبترم ،هعفد :تUرَک )۲۹(
هدننک دیلقت ،دنک دیلقت یرگید زا هک یسک :دRلَقُم )۳۰(
روک :ایمَع )۳۱(
ندش رّوصم ،ندرک لایخ :xسب لایخ )۳۲(
ندرک کرد :ندومن ّسَم )۳۳(
دنمورین :اهَد )۳۴(
هزات و ون ،ثداح :ثَدَح )۳۵(
هدوهیب :َثبَع )۳۶(
ندوب میدق ،ندوب یلزا :مَدِق )۳۷(
.تسا هدش هدوبر شتّیوه هک یسک و یشیوخ یب ینعم هب اجنیا رد ،هلبا :گنَد )۳۸(
تافتلا ،هجوت :اورَپ )۳۹(
)میم ءاح( و )میم م� فلا( دننام ینآرق هعطقم فورح :مح و ملا )۴۰(
راگدرورپ ترضح :رََشبلا یَلوم )۴۱(
تشوگ :محَل )۴۲(
ندیمد :خَفن )۴۳(
روپیش :روُص )۴۴(
ییوج هزیتس و ضارتعا :ضََرتعُم )۴۵(


