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۷۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوشگ قشع یهسردم ات )۲(َدمَرس )۱(ِفقاو
دوبن قوشعم و قشاع نوچ )۴(لکشم )۳(ییقِرف

تسدش کیل ،قُُرط تسه )۶(ناَروَد و )۵(سایق زج
دودسم )۸(مِّجََنُتم و بیبط و )۷(هِْقْفلاُولوُا رب

زیتِ ترکف سب تروص نآ و تروص نیردنا
)۹(دومنب اضیبِ دی ّرکفت و ثحبِ یپ زا

تسبب هار )۱۰(ناشعماج یسب دنتفگ قرف
دوزف قرف دص ود دنداهن وچ عماج هب ور

دحیب قراف و عماج و ُدب دودحم رکف
دودحمان زا دش وحم نآ ،ُدب دودحم هچنآ

نیقی )۱۲(ْوحَص َدُوب وحمِ سپ ،)۱۱(تسرکُسْ وحم
)۱۴(دودَممْ لِظ َدُوب دنچ را َدُوب )۱۳(بقاع سمش

)۱۶(یکْحُیال نابز هب )۱۵(یْوطُی هک تسنآ زا نیا

دوجوِ یفن َدُوب هتکن نینچِ تابثا هکناز

یفن ز تسباجح و تسدوجو عرف نخس نیا
دودرم زج دَُوَبن شباجح هب یزیچ ِفشک

صالخ لوبقم ز هن ،یزیرگ دودرم ز هن
دورس هن و ثحب هب هن دجنگن هک ار نیا )۱۷(لِهِب

دلهَن نآ ار وت کیل ،یِلهِب ار نیا سپ وت
)۱۹(دوعُق هب و )۱۸(مایق هب دهْجن هدعاق نیا زا ناج

مایقِ یوس َدشَکب شَنآ ،درآ دوعق ناج
دوجسِ یوس َدشَکب شَنآ ،درآ مایق ناج

یهرب یو زا هک )۲۰(تسهناگود هن هناگی نیا
)۲۱(دوهُش ز ناج دهرن ّدهشت هب و مالس هب

َدوَر )۲۳(هلیلحت هب هن ،دمآرد )۲۲(همیرحت هب هن
دوشگب شمالس هن و تسبب هریبکت هب هن

دباِ غود نیرد داتفارد حور ِسگم
دوهج هن و ربگ هن و اسرت هن و ناملسم هن

تسا سگم نآ ِندز رپ نخس هک وگیم هله
دورف غود دوَر وچ ،َدنامن زین ندز رپ

دَُوب زین رگا دشاب رگد عون ندز رپ



Page 2 of 5

891_Qazal & Mathnavi 2021-11-10, 11:48 PM

دَُوب زین رگا دشاب رگد عون ندز رپ
دوبکِ خرچ ِربز رب تدَُوب ردان ِصقر

.تسا دنوادخ روظنم .تسا هاگآ هشیمه هک یسک :فقاو )۱(
یگشیمه ،دیواج :َدمَرس )۲(
یهورگ :ییقرف )۳(
هدنروآرد تروص و لکش هب :لکشُم )۴(
هسیاقم :سایق )۵(
رگید زیچ نوماریپ یزیچ ندرک شدرگ ،یزیچ رود ندیدرگ :ناَروَد )۶(
ناهیقف ،اهقف :هِْقْفلاُولوُا )۷(
مِّجَُنم ،سانشهراتس :مِّجََنُتم )۸(
.دیشخردیم ،دروآیم نوریب و دربیم شنابیرگ هب ار شتسد یتقو هک یسوم ترضح هزجعم :اضیب دی )۹(
هدننک عمج :عماج )۱۰(
یتسم :رکُس )۱۱(
کلاسِ روضحِ یرایشه تلاح :وحَص )۱۲(
نیشناج ،هدنیآِ یپ زا :بقاع )۱۳(
هدرتسگ یهیاس :دودَمم ِّلِظ )۱۴(
.دوشیمن لح ندز فرح اب هلئسم نیا .تسا لفآ یاهزیچ یاهرکف اب ناسنا یگدینامه یهلئسم روظنم ،دوشیم هدیچیپ :یْوطُی )۱۵(
.دوشیمن لح وگتفگ اب هک ،تسا ناسنا یرایشه لیدبت یهلئسم روظنم ،دیآیمن رد نابز هب :یکْحُیال )۱۶(
نک اهر :لِهِب )۱۷(
نتساخرب :مایق )۱۸(
نتسشن :دوعق )۱۹(
نهذِ راکِ ندوب ییود هب هراشا :هناگود )۲۰(
ندوب نهذ رظان :دوهُش )۲۱(
.دوشیم عورش زامن نآ زا سپ هک ریبکت راهچ ،مارحالاةریبکت :همیرحت )۲۲(
رخآ رد زامن مالس :هلیلحت )۲۳(
----------------

۷۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زیتِ ترکف سب تروص نآ و تروص نیردنا
دومنب اضیبِ دی ّرکفت و ثحبِ یپ زا

۲۳۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیرَوْلاُلبح زا بَرَْقا تّسقح هچنآ
دیعب ار ترکف ِریت هدنگف وت

۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق

».ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَوۖ  ُهُسَْفن ِهِب ُسِوْسَُوت اَم ُمَلْعَنَو َناَسْنإِْلا َانْقَلَخ ْدَقَلَو «

».ميرتکيدزن وا هب شندرگ گر زا اريز ،ميتسه هاگآ وا سفن ىاههسوسو زا و مياهديرفآ ار ىمدآ ام «

هتخاسرب اهریت و نامک یا
هتخادنا رود وت و کیدزن دیص

رترود وا ،رتزادنارود هکره
)۲۴(رتروجهم وا تسا جنگ نینچ زو

تشُکب هشیدنا زا ار دوخ یفسلف
تشپ ،جنگ یوس تسار وک وَدِب :وگ

دودیم نوزفا هکنادنچ ،وَدِب :وگ
دوشیم رتادج لد ِدارم زا

رایرهش نآ تفگب انیف اوُدَهاج
رارقیب یا تفگن ّانع اودَهاج

۶۹ هیآ ،)۲۹(توبکنع هروس ،میرک نآرق
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۶۹ هیآ ،)۲۹(توبکنع هروس ،میرک نآرق

».نَيِنِسُْحمْلاَ َعمَلَ َّهللا َِّنإَو َانَُلبُس ْمُهََّنيِدَْهنَل َانيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو «

».تسا ناراكوكين اب ادخ و ،مينكىم ناشتياده شيوخ ىاههار هب ،دننك تدهاجم ام هار رد هك ار ىناسك «

تفر حون ِگنن ز وک ناعنک وچمه
)۲۵(تفز ِهوک نآ یهّلق ِزارف رب

صالخ وا تسُجیمه رتنوزفا هچره
)۲۶(صانَم زا رتادج دشیم ْهُک یوس

هداتفا ادج ،هداتفا رود :روجهم )۲۴(
دنلب و میظع :تفَز )۲۵(
هاگهانپ :صاَنم )۲۶(
----------------

۷۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسبب هار ناشعماج یسب دنتفگ قرف
دوزف قرف دص ود دنداهن وچ عماج هب ور

۳۲۸۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ّمِهُم دص رب هدش تمسق وت ِلقع
)۲۸(ّمِر و )۲۷(ّمِط و وزرآ نارازه رب

قشع هب ار ازجا درک دیاب عمج
قشمد و دنقرمس نوچ شوخ یوش ات

هابتشِا ز یدرگ عمج نوچ ،)۲۹(یوَجوَج
هاشداپ یهّکِس وت رب دز ناوت سپ

ناوارف بآ و ایرد :ِّمط )۲۷(
کاخ و نیمز :ِّمر )۲۸(
).تسا یویند یاهوزرآ ،اجنیا رد ّمِر و ّمِط زا روظنم (
هّرذ هّرذ و وج کی وج کی :َوجَوج )۲۹(
----------------

۷۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دحیب قراف و عماج و ُدب دودحم رکف
دودحمان زا دش وحم نآ ،ُدب دودحم هچنآ

۵۵۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دسج رد ّهنئمطم ِسفنِ یور
دشکیم ترکف ِیاهنخانِ مخز

۲۸ و ۲۷ تایآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق

».ًةَّيِضْرَم ًةَيِضاَر ِكِّبَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا ،ُةَّنِئَْمُطمْلا ُسْفَّنلا اَُهتََّيأ اَي «

».درگزاب تراگدرورپ ىوس هب هديدنسپ و دونشخ ،هتفاي شمارآ حور ىا «

ناد رَهز ُرپ ِنخان دب ِترکف
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ناد رَهز ُرپ ِنخان دب ِترکف
ناج ِیور )۳۰(قّمعت رد دشارخیم

ار لاکشِا )۳۱(یهدقُع دیاشگ ات
ار لیب نیّرز تسدرک )۳۲(ثَدَح رد

)۳۳(یهتنُم یا ریگ هداشگب ار هدقع

یهت یهسیک رب تستخس ییهدقع

ریپ وت یتشگ اههدقُع ِداشگ رد
ریگ هداشگب رگد یدنچ یهدقع

تخس تسام ِیولگ رب ناک یاهدقع
تخبکین ای )۳۴(یسَخ هک ینادب هک

یمدآ رگ ،نُک لاکشِا نیا ِّلَح
یمَْدمدآ رگا ،مَد نُک نیا جرخ

ریگ هتسناد ضَرَع و )۳۵(نایعا ِّدح
ریُزگ نیز دَْوَبن هک ،ناد ،ار دوخ ِّدح

زیُرگ دح نیز ،دوخ ِّدح ینادب نوچ
)۳۶(زیْبکاخ یا یسر رد دحیب هب ات

.تسا ییزج لقع زا یورهلابند ینعم هب اجنیا رد ،یواکجنک و یشیدنارود :قّمعت )۳۰(
هرگ :هدُقع )۳۱(
عوفدم ،نیگرس :َثَدح )۳۲(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یهتُنم )۳۳(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۳۴(
.تسا رهوج دارم اجنیا رد ،نْیَع عمج :نایعا )۳۵(
.تسا ییزج لقع ِناروهشیدنا و لاق و لیق ِباحصا روظنم اجنیا رد .دنکیم لابرغ و دبوریم ار رباعم و اههچوک کاخ هک یسک ینعم هبً اظفل :زیْبکاخ )۳۶(
----------------

۷۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۶(یکْحُیال نابز هب )۱۵(یْوطُی هک تسنآ زا نیا

دوجوِ یفن َدُوب هتکن نینچِ تابثا هکناز

۱۶۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفگ هب وت ار ناشن نیا روآیم نیه
تفهن لد ردنا راد ار نخس نیو

۴۷۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

عامَس ِتقو دنز نیا قشع ِبرطُم
)۳۷(عادُص یدنوادخ ،و دنب یگدنب

مدع ِیایرد ؟قشع دشاب هچ سپ
مدق اجنآ ار لقع هتسکش رد

دش مولعم تنطلس و ّیگدنب
دش )۳۸(موتکم یقشاع ،هدرپ ود نیز

یتشاد ینابز یتسه یکشاک
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یتشاد ینابز یتسه یکشاک
یتشادرب اههدَرپ ناتسَه ز ات

نآ زا یتسهِ مَد یا ییوگ هچره
نادب ،یتسب وا رب رگید یهدرپ

لاح و تسا لاق ،نآِ کاردا ِتفآ
لاحُم و تسا لاحُم ،نتسُش نوخ هب نوخ

دردرس ،رسِدرد :عاُدص )۳۷(
ناهنپ و هدیشوپ :موتکم )۳۸(
----------------

 :تاغل عومجم
.تسا دنوادخ روظنم .تسا هاگآ هشیمه هک یسک :فقاو )۱(
یگشیمه ،دیواج :َدمَرس )۲(
یهورگ :ییقرف )۳(
هدنروآرد تروص و لکش هب :لکشُم )۴(
هسیاقم :سایق )۵(
رگید زیچ نوماریپ یزیچ ندرک شدرگ ،یزیچ رود ندیدرگ :ناَروَد )۶(
ناهیقف ،اهقف :هِْقْفلاُولوُا )۷(
مِّجَُنم ،سانشهراتس :مِّجََنُتم )۸(
.دیشخردیم ،دروآیم نوریب و دربیم شنابیرگ هب ار شتسد یتقو هک یسوم ترضح هزجعم :اضیب دی )۹(
هدننک عمج :عماج )۱۰(
یتسم :رکُس )۱۱(
کلاسِ روضحِ یرایشه تلاح :وحَص )۱۲(
نیشناج ،هدنیآِ یپ زا :بقاع )۱۳(
هدرتسگ یهیاس :دودَمم ِّلِظ )۱۴(
.دوشیمن لح ندز فرح اب هلئسم نیا .تسا لفآ یاهزیچ یاهرکف اب ناسنا یگدینامه یهلئسم روظنم ،دوشیم هدیچیپ :یْوطُی )۱۵(
.دوشیمن لح وگتفگ اب هک ،تسا ناسنا یرایشه لیدبت یهلئسم روظنم ،دیآیمن رد نابز هب :یکْحُیال )۱۶(
نک اهر :لِهِب )۱۷(
نتساخرب :مایق )۱۸(
نتسشن :دوعق )۱۹(
نهذِ راکِ ندوب ییود هب هراشا :هناگود )۲۰(
ندوب نهذ رظان :دوهُش )۲۱(
.دوشیم عورش زامن نآ زا سپ هک ریبکت راهچ ،مارحالاةریبکت :همیرحت )۲۲(
رخآ رد زامن مالس :هلیلحت )۲۳(
هداتفا ادج ،هداتفا رود :روجهم )۲۴(
دنلب و میظع :تَفز )۲۵(
هاگهانپ :صاَنم )۲۶(
ناوارف بآ و ایرد :ِّمط )۲۷(
کاخ و نیمز :ِّمر )۲۸(
).تسا یویند یاهوزرآ ،اجنیا رد ّمِر و ّمِط زا روظنم (
هّرذ هّرذ و وج کی وج کی :َوجَوج )۲۹(
.تسا ییزج لقع زا یورهلابند ینعم هب اجنیا رد ،یواکجنک و یشیدنارود :قّمعت )۳۰(
هرگ :هدُقع )۳۱(
عوفدم ،نیگرس :َثَدح )۳۲(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یهتُنم )۳۳(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۳۴(
.تسا رهوج دارم اجنیا رد ،نْیَع عمج :نایعا )۳۵(
.تسا ییزج لقع ِناروهشیدنا و لاق و لیق ِباحصا روظنم اجنیا رد .دنکیم لابرغ و دبوریم ار رباعم و اههچوک کاخ هک یسک ینعم هبً اظفل :زیْبکاخ )۳۶(
دردرس ،رسِدرد :عاُدص )۳۷(
ناهنپ و هدیشوپ :موتکم )۳۸(


