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۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآ رامق ِهاش نآ هک ،هرابرگد نادنر الص
دمآ )۲(راپ هک وا تسنامه ،دراد ون )۱(ِسیبلت رگا

هراوخنوخ ِهاش ِشیپ هک ؟)۳(هراکنیا تسیک نادنر ز
دمآ راک ِتقو کنیا هک هرابرگد )۴(ددنب نایم

متسب نایم یراب نم هک ،)۵(متسد ُکبَس یقاس ایب
دمآ رایتخا قشع ارم متسه ات هک وت ِناج هب

مدییورب لگ و راخ وچ ،مدید ار وت ِرازلگ وچ
دمآ راثن وت رب ملگ ،تقشع رد تخوس مراخ وچ

یزیرگنزاب هنتف ز ،یزیگنا هنتف یپایپ
دمآ )۶(رایع نم ِرای هک متسناد راب نیا کیلو

مرآ شیپ هب رگید یخر ،مرای دنز ور رب رگا
دمآ رادبآ شتسد ز مراسخر ِگنر اریزا

هنیس نیا تسوت )۷ِ(ماقم ،هنیرید و اهاش ییوت
دمآ )۸(رازن وتیب ناج هک ؟یدوب اجک ییوگیمن

متشگ مگ هک یرادنپ وت ،متشد نیا رد دیوگ مهش
دمآ راقفلاوذ ِفالِغ نم ِربص هک ینادیمن

دمآ نورب نوخرپ لزغ ،دمآ نوخ و دیّرب ارم
دمآ راید نآِ یوس هب ،نیّدلاحالص نم زا دیرب

یرما تقیقح ندناشوپ ،ندرب راک هب هعدخ و بیرف ،ندناشوپ :سیبلت )۱(
لاسراپ :راپ )۲(
راک لها ،لمع لها :هراکنیا )۳(
نتسب تمه رمک ،ندوب یراکِ ماجنا ِیپ تخس :نتسب نایم )۴(
نمُیشوخ و کرابم تسد ،تسد کباچ :تسد ُکبَس )۵(
کباچ ،راّیع :رایع )۶(
تماقا ِّلحم :ماقم )۷(
ناوتان ،فیعض :رازن )۸(
----------------

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآ رامق ِهاش نآ هک ،هرابرگد نادنر الص
دمآ راپ هک وا تسنامه ،دراد ون ِسیبلت رگا

۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 
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۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

دَرآ ون یهویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ یهویش ناز رتردان و رتنیریش

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

ییزاس بََرط درک نامز رخآ رد رای 
ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

  انالوم هب بوسنم

سانشهَش دشاب هک مهاوخ یاهدید
سابل ره رد ار هاش دسانش ات

۱۷۹۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یاهداتفا نوچ هفرص رد ،)۹(یاهدازرِماقُم وت رگ
)۱۰(نتُخ ِبوخ اب هک هصاخ ،دَُوب اوسر یَرگهفرص

زابرامق ِصخش ِدنزرف :هدازرماقُم )۹(
.دندوب فورعم نآ ِنایورابیز هک نیچ ناتسکرت رد یرهش :نتُخ )۱۰(
----------------

۱۰۸۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شدوب هچنآ تخابب هک یزابرامق نآ ُکنُخ 
رگید ِرامق ِسوه اّلا شچیه دنامنب

۲۲۲۴ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،یزیربت بئاص

دنراذگ یمن اهنت تسه شوخ ِقلُخ هک ار نآ
؟تسرامق شوخ هک یدنر َدنام فیرحیب یک

۲۸۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۱(ضراوع تسود دبلط ناتسَم ز هک مَد نآ ُکنُخ

)۱۳(یراذِع بوخ و )۱۲(شَک هب ام زا ورگ دناتسب

.دنریگ مرجم زا هک یلوپ ،همیرج :ضراوع )۱۱(
کین ،شوخ ،بوخ :شَک )۱۲(
تروص ،راسخر :راذِع )۱۳(
----------------

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هراوخنوخ ِهاش ِشیپ هک ؟هراکنیا تسیک نادنر ز
دمآ راک ِتقو کنیا هک هرابرگد ددنب نایم
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دمآ راک ِتقو کنیا هک هرابرگد ددنب نایم

۴۶۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم 

تسَم ِقاتشُم یا تسراک نآ ْراک 
تسا شوخ ،تگرم دَسَر را ،راک نآ ردناَک

ناوج یا نامیا ِقدص ِناشن دش
نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

نینچ ناج یا وت ِنامیا دُشَن َرگ
نید ِلامکِا وجِب ور ،لماک تسین

تسوْدگرم دش وت ِراک ردنا هک ره
تسوا ،تسود تهارکیب ،وت ِلد رب

۳۲۰۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم 

یهَر دیاشگب هک دشاب نآ ،رکف
یهَش دیآ شیپ هک دشاب نآ ،هار

دَُوب هَش دوخ زا هک دشاب نآ هاش
دوش هَش رکشل و اه نزخم هب هن

۱۴۵۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم 

رشب ِرادهپس نآ تستفگ تسار
رذگ ایند زا درک هکنآ ره هک

توم )۱۴(ِنبَغ و غیرد و درد شتسین
توف ِرهب زا غیرد دص شتسه هکلب

؟ار گرم مدرکن هلبق ارچ هک
ار گرب ره و تلود ره ِنزخم

دتس و داد رد ندید نایز ،هلماعم رد ندروآ نایز :نبَغ )۱۴(
----------------

۱۷۷ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

مزوْستیفاع ِدنر نآ ِتّمهِ مالغ
دناد یرگایمیک یتفصادگ رد هک

۱۷۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح 

تخر همه یِم ِورگ زا دندتساو نایفوص
ْدنامب )۱۵(راّمَخ یهناخ رد هک دوب ام ِقلد
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ْدنامب )۱۵(راّمَخ یهناخ رد هک دوب ام ِقلد

 شورفیِم :راّمَخ )۱۵(
----------------

۲۴۳۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

)۱۶(یاهراّیَع هدکُتب رد دشکیم مناشک نماد

یاهراوخ نوخِ یپ ردنا مَودیم نماد وچمه نم

زاب هلیح و هدنبیرف نز ،راّیَع ثنؤم :هراّیَع )۱۶(
----------------

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسب نایم یراب نم هک ،متسد ُکبَس یقاس ایب
دمآ رایتخا قشع ارم متسه ات هک وت ِناج هب

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا 
)۱۷(اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخِ کلام

.دینک هشیپ اوقت ،دینک زیهرپ ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۱۷(
----------------

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدییورب لگ و راخ وچ ،مدید ار وت ِرازلگ وچ
دمآ راثن وت رب ملگ ،تقشع رد تخوس مراخ وچ

۳۸۰ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسه ییارآ نمچ ،لُگ رگ و مراخ رگا نم
َمیوُریم مدشکیم وا هک تسد نآ زا هک

۲۴۳۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

)۱۸(ّلُذ ز دش نمیا هک اریز ،لُگِ خاش ددرگ راخیب

یاهراشفالگ و نیچلگ ،ینمشد شدنامن اریز

ینهذ نم ِندوب رفص ،یراوخ ،ینتورف :ّلُذ )۱۸(
----------------

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزیرگنزاب هنتف ز ،یزیگنا هنتف یپایپ
دمآ رایع نم ِرای هک متسناد راب نیا کیلو

۱۵۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 
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۱۵۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 

)۱۹(نُک ْخاروس ْببس ،دیاب ییهدید

نُب و خیب زا َدَنک َرب ار بُجُح ات

ناکمال ردنا دنیب بِّبسم ات
ناکد و )۲۰(باسَکا و دهج دناد هزره

رش و ریخ ره دسریم بِّبسم زا
ردپ یا طیاسو و بابسا تسین

ببس یهدننک خاروس :نُک ْخاروس ْببس )۱۹(
اهبسک :باسَکا )۲۰(
----------------

۳۷۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم 

دعرِ گناب دَرآ رس ِدرد ار هنشت
دعس ِربا دناشک وک دنادن نوچ

ناورِ یوج رد تسهدنام وا مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخیب

دنار بابسا یوس تّمه َِبکرَم
دنام مورحم مرجال ّببسُم زا

نایَع ار بِّبَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج یاه ببس رب لد دهن یک

۲۵۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دندزدیمه ناراّرط تسه شَچ ره تسود ِریغ هب
یراّرط )۲۱(راّرط رب ،لعف نیز وا هدرک ینعم هب

ار ناشیا لوغشم َدُنک ،ناشیا ز دنک تولخ ات هک
)۲۳(یراّیع هب ار تولخ و )۲۲(دیرجت هناخ دریگب

ُرب بیج ،دزد :راَّرط )۲۱(
ییاهنت ،نتخادرپ تدابع و تعاط هب و یویند ضارغا و قیالع ندرک کرت :دیرجَت )۲۲(
درمناوج :راّیَع )۲۳(
----------------

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مرآ شیپ هب رگید یخر ،مرای دنز ور رب رگا
دمآ رادبآ شتسد ز مراسخر ِگنر اریزا

۲۵۸۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 6 of 18

898_Qazal & Mathnavi 2021-12-31, 8:39 AM

۲۵۸۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهَش ِّیلیس و مانشد ار وت رم   
ناهرمگ )۲۴(ِیاَنث زا دیآ رتهب

اعد ،دمح ،شیاتس :اَنث )۲۴(
----------------

۱۴۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم 

مندرگ ردنا میلست یهقرخ
مندروخ یلیس درک ناسآ نم رب

 ۵:۳۸ – ۵:۳۹ ،یتم لیجنا

“You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I tell you, do not resist an evil person. 
If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also.” 

 رورش مدآ اب ،میوگیم امش هب نم اما .نادند ِضوع هب نادند و مشچ ِضوع هب مشچ :دوب هدش هتفگ هک دیاهدینش«
 ».روآ وا یوس هب مه ار ترگید یهنوگ ،دز یلیس وت ِتسار یهنوگ هب یسک رگا هکلب ،نکم هلباقم

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هنیس نیا تسوتِ ماقم ،هنیرید و اهاش ییوت
دمآ رازن وتیب ناج هک ؟یدوب اجک ییوگیمن

۲۲۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا تروص ِدوپ و رات واک ،نکم ابیز زج هشیدنا
 هدش نسَحا یتروص ره ،َدَنت نسحا یهشیدنا ز 

۲۸۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

یدیزگ هشوگ نم ز وت ،مدیسر وت ِرهش هب وچ
یدیدن میعادو هب ،متفرب وت ِرهش ز وچ

۲۵۵۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییوگیمن ؟یدرکیم هک ینامیپ و دهع دش اجک
ییوجیمن دیوج ار وت لد و ناج هب وک ار یسک

یراز نیدب یشکُبیم هک یراکافج تذل اب هچ
ییوخشوخ وچ دیوگ ار وت هتشُک ِقشاع هگنآ سپ

وت یرای یوکِ میقم وت یرازن هچ رگ الد
ییوک نآ زک هدژم ار وت ،نت و ناج ز دش سب ارم
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ییوک نآ زک هدژم ار وت ،نت و ناج ز دش سب ارم

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متشگ مگ هک یرادنپ وت ،متشد نیا رد دیوگ مهش
دمآ راقفلاوذ ِفالِغ نم ِربص هک ینادیمن

۵۸۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 

دنارب قح ِریغ ِلتق رد الِ غیت
؟دنام هچ ال ِدعب هک سپ نآز رگنرَد

تفر هلمج یقاب ،هللا َّالِا دنام
)۲۵(تَفز ِزوْستکرش ِقشع یا شاب داش

دنمورین ،هبرف ،تشرد :تَفز )۲۵(
----------------

۳۸۳۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داهتجا نوگ دص ز هِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسفوخ ار دهج

۵۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآ نورب نوخرپ لزغ ،دمآ نوخ و دیّرب ارم
 دمآ راید نآِ یوس هب ،نیّدلا حالص نم زا دیُرب

۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لالح ام رب مغ ِنوخ و مارح مغ رب ام ِنوخ
شیوخ ِنوخ رد دش ،دیدرگ ام دِرگ وک یمغ ره

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۲۶(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۲۷(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

یلبنت :یلهاک )۲۶(
رامیب :روجنر )۲۷(
----------------

۳۱۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیهُت سب هک ار ربج نیا نک کرت
تسیچ ربج ِّرِس ِّرِس ینادب ات
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تسیچ ربج ِّرِس ِّرِس ینادب ات

)۲۸(نالبنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت

ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۲۸(
----------------

۳۷۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

َدَنکرب تیانع یو زا نامز کی
دُنکیم اهیهلبا کریز ِلقع

۴۸۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا )۲۹(ِْعیَر دشابن ینامیشپ زُج
وا )۳۰(ِعَیب دَرآن شیب تراسخ زُج

ندرك ّومن ،نديلاب :ْعيَر )۲۹(
شورف و دیرخ :عَیب )۳۰(
----------------

۷۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدُش کیل ،قُُرط تسه )۳۲(نارَوَد و )۳۱(سایق زُج
دودْسَم ،)۳۴(مَِّجَنتُم و بیَبط و )۳۳(هْقِفْلاولُوا رب

هسیاقم :سایق )۳۱(
رگید زیچ نوماریپ یزیچ ندرک شدرگ ،یزیچ رود ندیدرگ :نارَوَد )۳۲(
ناهیقف ،اهقف :هْقِفْلاوُلُوا )۳۳(
مَِّجنُم ،سانشهراتس :مَِّجَنتُم )۳۴(
----------------

۳۷۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 .وگب ار ام ،ّقح ِتفص ِتمظع زا فاق ِهوک یا :هک ندرک تساوخرد و ،فاق ِهوک هب نَینْرَقْلاُوذِ نتفر «
 ِندرک هبال و دوش ادف اهکاردا اهنآ شیپ هک ،دیآین تفگ رد وا ِتمظع ِتفص هک فاق ِهوکِ نتفگ و

».یوگب دوب رتناسآ نآ نتفگ وت رب و یراد رطاخ رد هک شعیانص زا هک نینرقلاوذ

فاق هوکِ یوس نَینْرَقْلاوُذ تفر
فاص دوب دُّرُُمز زک ار وا دید

طیحم وا هتشگ هقلح مَلاع ِدِرگ
)۳۵(طیسَب ِقلَخ نآ ردنا ناریَح ْدنام

دنتسیچ اهرگد ،یهوک وت :تفگ
؟دنتسیزاب وت )۳۶ِ(ْمظُع شیپ هب هک

گرزب ینعم هب اجنیا رد ،نهپ ،هدرتسگ :طیسَب )۳۵(
یگرزب :ْمظُع )۳۶(
----------------
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۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یردنکسِا رگا یآ سمشِ عَْلطَم
یَرفوکین یوَر اجره نآ زا دعب

دوش قرشَم یوَر اج ره نآ زا دعب
دوش قشاع تبرغم رب اهقرش

۹۰ هیآ ،)۱۸( فهک هروس ،میرک نآرق

».اًْرتِس اَهِنوُد ْنِم ْمُهَل ْلَعْجَن ْمَلٍ مْوَقٰ ىَلَعُ عُْلطَت اَهَدَجَو ِسْمَّشلاَ ِعْلطَمَ غََلب اَِذإٰ ىَّتَح «

».مياهدادن رارق ىششوپ چيه ناشيارب نآ یوترپ زا ريغ هك دنكىم عولط ىموق رب ديد .ديسر باتفآ ِندمآرب ِناكم هب ات «

۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوَد برغمِ یوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشم ِیوس ،)۳۷(تشاپْرُد ِّسِح

راوس یا تسا نارخ ِهار ،سِح ِهار
راد مرش ،محازم وت ار نارخ یا

ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورم یهدنشاپ ،دیراورم یهدننک راثن :شاپْرُد )۳۷(
----------------

۳۷۱۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

اههوک نآ دنانم ِیاهگر :تفگ
)۳۸(اهَب و نسُح رد دنَْوَبن نم ِلثم

ناهن مراد یگر ،یرهش ره هب نم
ناهج ِفارطا هتسب )۳۹(مقورُع رب

ارم یرهش یهلزَلز دهاوخ وچ قح
ار قْرِع مناهَجَْرب نم ،وا دیوگ

رهق هب ار گر نآ نم منابنُجب سپ
رهش تسهتشگ لّصتم گر نادِب هک

مگر نکاس دوش ،ْسَب دیوگب نوچ
)۴۰(مگَت ردنا لعفِ یور زو ،منکاس

نُکْراک سب و نکاس مهْرم وچمه
نُخس نابنُج وزو ،نکاس درِخ نوچ

نیا شلقع َدنادن هک سکنآ ِدزن
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نیا شلقع َدنادن هک سکنآ ِدزن
نیمز ِتاراخُب زا تسه هلزلز

ششخرد و ینشور ینعم هب ،ءاهَب فّفخم :اهَب )۳۸(
گر ینعم هب قرِع عمج :قورع )۳۹(
نديود :َگت )۴۰(
----------------

۳۷۲۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 دوب رتزیت مشچ یک رگید یروم .تفرگ ندوتس ار ملق دید ملقِ نتشبن ،تفریم ذغاک رب یروم «
 ،ود ره زا یک رگيد یروم .منیبیم ناشيا زا رنه نيا هک نک ار ناتشگنا شیاتس :تفگ

».هِرِخآ یلا دناوزاب ِعرف ،ناتشگنا هک میاتس ار وزاب نم :تفگ دوب رتنشور مشچ

ملق وا دید یذغاک رب یکَروُم
مه زار نیا رگد یروم اب تفگ

درک )۴۱(کِْلک نآ اهشقن بیاجع هک
)۴۲(دْرَو و رازْنسوس وچ و ناحیر وچمه

روهشیپ نآ )۴۳(تسََعبْصِا :روم نآ تفگ
رثا و تسعرف ،لعف رد ملق نیو

تسَوُزاب زک موس ِروم نآ تفگ
تسب شقن شروُز ِز رغالِ عبصا هک

یکی ات الاب تفریم نینچمه
یکدنا دوب )۴۴(نِطَف ،ناروم ِرتهِم

رنه نیا دینیبم تروص زک تفگ
ربخیب ددرَگ گرم و باوخ هب هک

اصع نوچ و سابل نوچ دمآ تروص
اهشقن دبنجن ناج و لقع هب زج

)۴۵(دأُوف و لقع نآ هک وا دوب ربخیب

دامج دشاب ادخ )۴۶(بیلقت ز یب

َدَنکرب تیانع یو زا نامز کی
دُنکیم اهیهلبا کریز ِلقع

یگدنسيونِ ملق :کِْلک )۴۱(
خرس ِلُگ ،لُگ :دْرَو )۴۲(
تشگنا :َعبْصِا )۴۳(
اناد ،رایشوه :نِطَف )۴۴(
بلق :دأُوف )۴۵(
ندنادرگرب :بیلقت )۴۶(
----------------

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 
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۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

؟دَُوب ارچ ایح و مرش ارم ِربلد ِقشاع
؟دَُوب ارچ افوِ مسر ،دَُوب نیا لامج هکنوچ

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ مان تسهدش قشع ،تسا یاهنارکیب ِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

۱۷۲۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم ِرادلد و مشیدناهیفاق
نم ِرادید زج ،شیدنَم مدیوگ

نم ِشیدناهیفاق یا نیشن شوخ
نم ِشیپ رد یوت تلود یهیفاق

نآ زا یشیدنا وت ات ؟دَْوبهچ ،فرح
)۴۷(نازَر ِراوید ِراخ ؟دَْوبهچ ،فرح

منز مه رب ار تفگ و توص و فرح
منز مد وت اب هس ره نیا یب هک ات

.تسا هدمآ غاب یانعم هب اجنیا رد ،روگنا ِتخرد :زَر )۴۷(
----------------

۳۳۱۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۸(عافترا دییوجم ییوگنخس زا

)۴۹(عامتسا ،نتفگ ز ْهب ار رظتنم

تستوهشِ عون ،میلعت ِبصنم
تسُتب هَر رد یتوهش ِلایخ ره

)۵۰(لوضَف ره یدربب یپ شلضف هب رگ

؟لوسر نیدنچ ادخ یداتسرف یک

)۵۱(شخَرَد و تسقرب وچمهِ یوزج لقع

)۵۲(؟شْخَو یوس دش ناوت یک یشخَرَد رد

یربهر ِرهب ،قرب ِرون تسین
یرِگیم هک ار ربا تسرما هکلب

تسا هیرگ یارب ام ِلقع ِقرب
تسه ِقوش رد یتسین دیرگب ات

)۵۴(نَت )۵۳(ْبّاُتک رب تفگ کدوک ِلقع



Page 12 of 18

898_Qazal & Mathnavi 2021-12-31, 8:39 AM

)۵۴(نَت )۵۳(ْبّاُتک رب تفگ کدوک ِلقع

نتخومآ دوخ هب دناوتن کیل

بیبطِ یوس شدرآ روجنر ِلقع
)۵۵(بیصُم شلقع اود رد دْوبن کیل

نتسُج تعفر و ییالاو ،نتفر الاب :عافترا )۴۸(
ندینش :عامتسا )۴۹(
.دزادرپیم یرورض ِریغ یاهراک هب هک یسک ،وگهوای :لوضَف )۵۰(
قرب ،شخرذآ :شْخَرَد )۵۱(
نوحيج ِدور ِرانك رهنلاءاروام رد ىرهشِ مان :شْخَو )۵۲(
هناخبتكم :بّاتُك )۵۳(
»ندوب لوغشم یزیچ ای یراک هب مادم ،ندوب مّمصم یراک ای یزیچ رب ،نتسب یزیچ ره هب ار دوخ« رب دراد تلالد ،ندینت ِردصم زا رما ِلعف :نَت )۵۴(
هدننک لمع تسرد و تسار ،راکتسار ،هدننک تباصا :بیصُم )۵۵(
----------------

۳۸۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مدق رد دشاب ماد نارازه رگ
مغ چیه دشابن ،ییام اب وت نوچ

۳۸۷-۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

میقم ام اب دَوب تتایانع نوچ
)۵۶(؟میئل دزد نآ زا یمیب دوب یک

هیامورف و تسپ :میئل )۵۶(
----------------

۳۷۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

:تفگ نینرقلاوُذ تفای ایوگ شْنوچ
)۵۷(ْتفُس قطن ِّرُد فاق ِهوک هکنوچ

نادْزار ریبخ ِیوگْنخس یاک
نایب نم اب نُکب قح ِتافص زا

تسا )۵۸(رتلیاه نآ زا فصو نآک ْور :تفگ
تسد ْدُرب َدناوت یَو رب نایب هک

رَس هب هک دشاب هرَهز ار ملق ای
ربخ نآز )۵۹(فیاحص رب دسیون رب

وگزاب یناتساد رتمک :تفگ
وکن )۶۰(ِْربِح یا قحِ یاهبجع زا

هار هلاسدصیس ِتشد َکنیا :تفگ
هاش تسا هدرک رُپ فرب یاههوک

ددعیب و رامشیب هُک رب هوک



Page 13 of 18

898_Qazal & Mathnavi 2021-12-31, 8:39 AM

ددعیب و رامشیب هُک رب هوک
ددم شفرب نامز ره رد دسریم

یرگید رب دنزیم یفرب ِهوک
)۶۱(یَرث ات یدرس ،فرب دناسریم

فرب ِهوک رب دنزیم یفرب هوک
فَرگِش ِّدحیب ِرابنا ز مَد هب مَد

اهش یداو نینچ نیا یدوبن رگ
ارم رم یدرک وحم ،خزود ِّفت

ناد فرب ِیاههوک ار نالفاغ
نالقاعِ یاههدرپ دزوسن ات

)۶۲(فابْفرب ِلهج ِسکع یدوبن رگ

فاق ِهوک نآ ،قوش ِران زا یتخوس

.نتفگ دنمشزرا نخس و ندرک ملّکت زا هیانک .دیراورم ندرک خاروس :نْتفُس رُد )۵۷(
تبیه اب و دنمهوکش ینعم هب اجنیا رد .کانسرت ،هدنناسرت :لیاه )۵۸(
باتک ،همان ،ذغاک ینعم هب هفیحَص عمج :فیاحص )۵۹(
ِملاع ،دنمشناد :ْربِح )۶۰(
.تسا نامسآ ات نیمز زا ینعم هب »ایرث ات یرث زا«یبدا ریباعت رد .تسا نیمز قامعا روظنم اجنیا رد .کاخ ،نیمز :یَرث )۶۱(
.رادیاپان ِزیچ یهدنروآ دیدپ ،هدنفاب فرب :فابْفرب)۶۲(
----------------

۹۲۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۴(قْوَج قْوَج و )۶۳(بُْلط بُْلط ،ناکاپ ِناج

قوَش ِتسم یحاون ره زا تََدیآ

.دنوش عمج اج کی رد هک یهورگ ،هدننک بلط هورگ :بُْلط )۶۳(
هورگ ،هتسد :قْوَج )۶۴(
----------------

۵۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

بیغِ یوس اهسح ِتخر هدُربب یا
)۶۵(بیج ز روآ نوُرب ،یسوم نوچ ِتسد

تفرعم ِباتفآ ،تتافص یا
تفص کی ِدنب ،خرچ ِباتفآ و

یوش ایرد یهگ ،و دیشروخ هاگ
یوش )۶۶(اقنَع هگ ،و فاق ِهوک هاگ

۳۷۴۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۴۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیاهرذ دوخ ادخ رهق زا شتآ
)۶۷(تسیاهّرِد نامیئل ِدیدهت ِرهب

تسا )۶۹(قیاف و )۶۸(ْتَفز هک یرهق نینچ اب
تسا قباس یَو رب هک نیب شفطل )۷۰(ِدَْرب

یونعم یهنوگچ و نوچیب )۷۱(ِْقبَس
)۷۲(؟ییودیب یدید قوبسم و قباس

نابیرگ :بیج )۶۵(
غرمیس :اقنع )۶۶(
لاوَد ،هنایزات :هّرِد )۶۷(
گرزب و ربتس :ْتَفز )۶۸(
هریچ ،زوریپ ،طّلسم :قیاف )۶۹(
امرس :دَْرب )۷۰(
نتفرگ تقبس :ْقبَس )۷۱(
تّینانثا ،یگناگود :ییود )۷۲(
----------------

۲۵۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۷۳(هقان نت ،و حلاص نوچ واِ حور
تسا )۷۴(هقاف رد نت و لصو ردنا حور

تسین تافآ ِلباق ،حلاصِ حور
تسین تاذ رب ،دَُوب هقان رب ْمخز

رفظ ناشیا ِلد رب دباین سک
رهُگ رب ین ،ررض دیآ فدص رب

رتش :هقان )۷۳(
یرادن و یتسدگنت :هقاف )۷۴(
----------------

٢٥٢٢ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب هدنب ار یلوِ مسج یهقان
)۷۵(شاتهجاوخ حلاصِ حور اب یوش ات

دسح نیا دیدرک هکنوچ :حلاص تفگ
دسر )۷۶(تَمْقِن ادخ زا زور هس ِدعب

)۷۷(ناتسْناج زا رگد ِزور هس ِدعب

ناشن هس دراد هک دیآ یتفآ

َرگِد ددرگ ناتهلمجِ یورِ گنر
رظن ردنا فلتخم ِگنر گنر

)۷۸(ناَرفَْعز نوچ ناتیور ،لّوا زور
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)۷۸(ناَرفَْعز نوچ ناتیور ،لّوا زور

)۷۹(ناوَغَْرا نوچمه خرس وُر ،مود رد

هایس اهوُر همه ددرگ موس رد
هلِا ِرهق دسر ردنا ،نآ زا دعب

)۸۰(دیعَو نیز نم زا دیهاوخ ناشن رگ

دیود هُکِ یوس هب هقان یهُّرک

تسه هراچ ،نتفرگ شدیناوت رگ
تسَج ماد زا دیماِ غرم دوخ هنرو

دیسر هُّرک نآ ردنا تسناتن سک
دیدپان دش اهراسهُک رد تفر

۳۷۴۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَپِ مهَف زا دَُوب نآ ،یدیدن رگ
تسا وج کی ،ناک نآز قلخ ِلوقع هک

نید ِتایآ رب هَن هِن دوخ رب بیع
؟نیِلگِ غرم نیدِ خرچ رب دسر یک

تساوه یلاع ِهگنالْوَج ار غرم
تساوه زَو ،توهش ز وا ِوْشَن هکنآز

.دنراد سیئر و هجاوخ کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شات هجاوخ )۷۵(
یتخس و جنر ،رفیک ،باذع :تَمْقِن )۷۶(
هدننک حور ِضبق ،ناج یهدنناتس :ناتسْناج )۷۷(
.وبشوخ و درز یاهلگ یراد تسا یهایگ :ناَرفَْعز )۷۸(
.خرس یاهلگ و درگ یاهگرب یاراد تسا یتخرد :ناوَغْرَا )۷۹(
نداد میب ،دب یهدعو :دیعَو )۸۰(
----------------

١٠۵٧ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،دَیورب رگ
هلا یهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک  
تسُرُد لّوا نآو تسا یناف مود نیا

تسا هدیْزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۰۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۰۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رخ ْشوگ رگید و شورفب رخ ِشوگ
رخ ِشوگ دباین رد ار نخس نیک

۲۰۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شرس دیان الب راوید هب ات
شرک ِشوگ نآ لد ِدنپ دَونشن

۳۷۴۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَلب و الیب شاب ناریَح وت سپ
)۸۱(یلِمحَم دیآ تشیپ تمحر ز ات

یندوک بیاجع نیاِ مهف ز نوچ
ینکیم فّلکت ،ییوگ یَلب رگ

تندرگ ین دنز ،ین :ییوگب رو
تنزور ین نآدب ددنب رب رهق

سب و شاب هِلاو و ناریَح نیمه سپ
سپ و شیپ زا ّقح ِرصَن دیآرد ات

انف و جیگ و یتشگ ناریَح کنوچ
انِدْهِا یتفگ لاح ِنابز اب

۶ هیآ ،)۱(دمح هروس ،میرک نآرق

».َميَِقتُْسمْلا َطاَرِّصلا اَنِدْها «

».نک تياده تسار ِهار هب ار ام «

یوشیم نازرل وچ و تستَفز ِتَفز
)۸۲(یوتسُم و مرن ،تَفز نآ دوشیم

تسا ِرکنُم رهب ْتَفز ِلکش هکنآز
تسا رِب و فطل یدمآ زجاع هکنوچ

.تسا بوکرم دارم اجنیا رد ،دندنب رتش رب هک هواجک :لِمحَم )۸۱(
ناسكي ،ربارب :یوتسُم )۸۲(
---------------------------

 :تاغل عومجم
یرما تقیقح ندناشوپ ،ندرب راک هب هعدخ و بیرف ،ندناشوپ :سیبلت )۱(
لاسراپ :راپ )۲(
راک لها ،لمع لها :هراکنیا )۳(
نتسب تمه رمک ،ندوب یراکِ ماجنا ِیپ تخس :نتسب نایم )۴(
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راک لها ،لمع لها :هراکنیا )۳(
نتسب تمه رمک ،ندوب یراکِ ماجنا ِیپ تخس :نتسب نایم )۴(
نمُیشوخ و کرابم تسد ،تسد کباچ :تسد ُکبَس )۵(
کباچ ،راّیع :رایع )۶(
تماقا ِّلحم :ماقم )۷(
ناوتان ،فیعض :رازن )۸(
زابرامق ِصخش ِدنزرف :هدازرماقُم )۹(
.دندوب فورعم نآ ِنایورابیز هک نیچ ناتسکرت رد یرهش :نتُخ )۱۰(
.دنریگ مرجم زا هک یلوپ ،همیرج :ضراوع )۱۱(
کین ،شوخ ،بوخ :شَک )۱۲(
تروص ،راسخر :راذِع )۱۳(
دتس و داد رد ندید نایز ،هلماعم رد ندروآ نایز :نبَغ )۱۴(
 شورفیِم :راّمَخ )۱۵(
زاب هلیح و هدنبیرف نز ،راّیَع ثنؤم :هراّیَع )۱۶(
.دینک هشیپ اوقت ،دینک زیهرپ ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۱۷(
ینهذ نم ِندوب رفص ،یراوخ ،ینتورف :ّلُذ )۱۸(
ببس یهدننک خاروس :نُک ْخاروس ْببس )۱۹(
اهبسک :باسَکا )۲۰(
ُرب بیج ،دزد :راَّرط )۲۱(
ییاهنت ،نتخادرپ تدابع و تعاط هب و یویند ضارغا و قیالع ندرک کرت :دیرجَت )۲۲(
درمناوج :راّیَع )۲۳(
اعد ،دمح ،شیاتس :اَنث )۲۴(
دنمورین ،هبرف ،تشرد :تَفز )۲۵(
یلبنت :یلهاک )۲۶(
رامیب :روجنر )۲۷(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۲۸(
ندرك ّومن ،نديلاب :ْعيَر )۲۹(
شورف و دیرخ :عَیب )۳۰(
هسیاقم :سایق )۳۱(
رگید زیچ نوماریپ یزیچ ندرک شدرگ ،یزیچ رود ندیدرگ :نارَوَد )۳۲(
ناهیقف ،اهقف :هْقِفْلاوُلُوا )۳۳(
مَِّجنُم ،سانشهراتس :مَِّجَنتُم )۳۴(
گرزب ینعم هب اجنیا رد ،نهپ ،هدرتسگ :طیسَب )۳۵(
یگرزب :ْمظُع )۳۶(
ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورم یهدنشاپ ،دیراورم یهدننک راثن :شاپْرُد )۳۷(
ششخرد و ینشور ینعم هب ،ءاهَب فّفخم :اهَب )۳۸(
گر ینعم هب قرِع عمج :قورع )۳۹(
نديود :َگت )۴۰(
یگدنسيونِ ملق :کِْلک )۴۱(
خرس ِلُگ ،لُگ :دْرَو )۴۲(
تشگنا :َعبْصِا )۴۳(
اناد ،رایشوه :نِطَف )۴۴(
بلق :دأُوف )۴۵(
ندنادرگرب :بیلقت )۴۶(
.تسا هدمآ غاب یانعم هب اجنیا رد ،روگنا ِتخرد :زَر )۴۷(
نتسُج تعفر و ییالاو ،نتفر الاب :عافترا )۴۸(
ندینش :عامتسا )۴۹(
.دزادرپیم یرورض ِریغ یاهراک هب هک یسک ،وگهوای :لوضَف )۵۰(
قرب ،شخرذآ :شْخَرَد )۵۱(
نوحيج ِدور ِرانك رهنلاءاروام رد ىرهشِ مان :شْخَو )۵۲(
هناخبتكم :بّاتُك )۵۳(
»ندوب لوغشم یزیچ ای یراک هب مادم ،ندوب مّمصم یراک ای یزیچ رب ،نتسب یزیچ ره هب ار دوخ« رب دراد تلالد ،ندینت ِردصم زا رما ِلعف :نَت )۵۴(
هدننک لمع تسرد و تسار ،راکتسار ،هدننک تباصا :بیصُم )۵۵(
هیامورف و تسپ :میئل )۵۶(
.نتفگ دنمشزرا نخس و ندرک ملّکت زا هیانک .دیراورم ندرک خاروس :نْتفُس رُد )۵۷(
تبیه اب و دنمهوکش ینعم هب اجنیا رد .کانسرت ،هدنناسرت :لیاه )۵۸(
باتک ،همان ،ذغاک ینعم هب هفیحَص عمج :فیاحص )۵۹(
ِملاع ،دنمشناد :ْربِح )۶۰(
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باتک ،همان ،ذغاک ینعم هب هفیحَص عمج :فیاحص )۵۹(
ِملاع ،دنمشناد :ْربِح )۶۰(
.تسا نامسآ ات نیمز زا ینعم هب »ایرث ات یرث زا«یبدا ریباعت رد .تسا نیمز قامعا روظنم اجنیا رد .کاخ ،نیمز :یَرث )۶۱(
.رادیاپان ِزیچ یهدنروآ دیدپ ،هدنفاب فرب :فابْفرب)۶۲(
.دنوش عمج اج کی رد هک یهورگ ،هدننک بلط هورگ :بُْلط )۶۳(
هورگ ،هتسد :قْوَج )۶۴(
نابیرگ :بیج )۶۵(
غرمیس :اقنع )۶۶(
لاوَد ،هنایزات :هّرِد )۶۷(
گرزب و ربتس :ْتَفز )۶۸(
هریچ ،زوریپ ،طّلسم :قیاف )۶۹(
امرس :دَْرب )۷۰(
نتفرگ تقبس :ْقبَس )۷۱(
تّینانثا ،یگناگود :ییود )۷۲(
رتش :هقان )۷۳(
یرادن و یتسدگنت :هقاف )۷۴(
.دنراد سیئر و هجاوخ کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شات هجاوخ )۷۵(
یتخس و جنر ،رفیک ،باذع :تَمْقِن )۷۶(
هدننک حور ِضبق ،ناج یهدنناتس :ناتسْناج )۷۷(
.وبشوخ و درز یاهلگ یراد تسا یهایگ :ناَرفَْعز )۷۸(
.خرس یاهلگ و درگ یاهگرب یاراد تسا یتخرد :ناوَغْرَا )۷۹(
نداد میب ،دب یهدعو :دیعَو )۸۰(
.تسا بوکرم دارم اجنیا رد ،دندنب رتش رب هک هواجک :لِمحَم )۸۱(
ناسكي ،ربارب :یوتسُم )۸۲(


