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۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآزاب و دمآزاب هراوآ یهدنب نآ
دمآ )۱(زادگ و زوس رد وت ِشیپ هب عمش نوچ

ناج یا دنخب شور رد ،ناج یا دنق و )۲(رَهبَع نوچ
دمآ زاین هب اریز ،ناج یا دَنبَمِب ار رد

)۳(رس دَْهنِب وتِ مکح رب ،رد یدنبب هکناز رو
دمآ زان همه ار هش ،دمآ زاین هدنب رب

هدید ِینشور دش ،)۴(هدیزادگ ِعمش ره
دمآ زارِ مرحم وا ،دمآ زادگ هک ار ناک

یم زا منک قرف رگ یو ِتسد ز )۵(بارَهز
دمآ زاجَم هب هللاو مناج ْناج ِهر رد سپ

؟دشون اجک ز ناویح ار )۶(شناَویَح ِبآ
؟)۷(دمآ زارف هک یمشچ ار شیور دنیب یک

نکاس مدش رای اب ،مدرک رفس ِکرت نم
دمآ زارد ِرمع ناک نمیا مدش گرم زو

؟ییوجیم هچ بآ سپ ،ییوج نیا رد وچ لد یا
دمآ زامنِ ماگنه ؟ییوگ الص دنچ ات

ندش بآ ،نتخادگ :زادگ )۱(
سگرن لگ ،لگ :رَهبَع )۲(
میرکت و میظعت یارب ای و هدجس تلاح رد نیمز ندیسوب :نداهن رس )۳(
باذم ،هتخادگ :هدیزادگ )۴(
دولآرهز ِبآ :بارهز )۵(
تقیقح و قشع ِبآ ،تایح ِبآ :ناَویَح ِبآ )۶(
ندش هتسب :ندمآ زارف )۷(
----------------

۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآزاب و دمآزاب هراوآ یهدنب نآ
دمآ زادگ و زوس رد وت ِشیپ هب عمش نوچ

۳۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هتخادْگب لد یاهشتآ ز نت
هتخادرپ ادخ ِریغ زا هناخ

۹۷۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زاینیب یادخ فاصوا ز قشع
زاجَم دشاب وا ریغ رب یقشاع

۴۰۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبن مَرحَم ادخ ِریغ ار زار
دوبن مَدمه نامسآ زج ار هآ

۶۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیدنیم هر زو وش قشع ِراوس
دشاب راوهر سب قشع ِبسا هک

دناسر لزنم ار وت هلمح کی هب
دشاب راومهان هار هچ رگا

قشاع ِناج دنادن یراوخفلع
دشاب راّمَخ ناقشاع ِناج هک

۱۱۱۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۸(رسهریخ نآ وج و تسُج و ناغف رد
ردهبرد ،نایوج و ناسرُپ ،فرط ره

؟تسیک و وک ار ام ِبسا دیدزد هک نآک
؟تسیچ هجاوخ یا تسوت ِنار ریز هکنیا

؟وک بسا نکیل ،تسا بسا نیا یرآ
وجبسا ِراوسهش یا ،آ دوخ اب

هتفشآ و ناشیرپ :رسهریخ )۸(
----------------

۱۰۷۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُجْبسا )۹(سِراف و نار ِریز ،بسا
؟وک بسا نکیل ،بسا :تفگ ؟نیا تسیچ
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؟وک بسا نکیل ،بسا :تفگ ؟نیا تسیچ

؟دیدپ وت ِریز هب نیا تسا بسا هن یَه
؟دید هک یبسا دوخ کیل ،یرآ :تفگ

بسا رب راوس ،راوس بسا :سِراف )۹(
----------------

۲۷۲۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک زور :نتفگ زور ِنایم رد
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۱۰(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا )۱۱(تّلع ِناشن ،نتسُج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریذپب )۱۲(اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

۲۰۴ ٔهیآ ،)۷(فارعأ هروس ،میرک نآرق

».َنوُمَحُْرت ْمُكَّلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو «

».دیوش رادروخرب راگدرورپ ِتمحر و فطل زا هکدشاب ،دینیزگ یشوماخ «

بیبط نیا شیپ ،)۱۳(سکُن یهاوخن رگ
)۱۴(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

هدننک بذج رایسب ،هدنشَک رایسب :بوذَج )۱۰(
یرامیب :تّلع )۱۱(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۱۲(
یرامیب ِندرک دوع :سکُن )۱۳(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۱۴(
----------------

۳۱۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بِط ِتسرهف یمَد ناوخرب رَس ِناج
بَِهتْلُم نک رظن اهتّلع ِران

تسا هَر هناخ نیرد )۱۵(اهرُغ همه نآز
تسا هَچ اهمدژک ِز ُرپ یماگ ود ره

)۱۶(یَرْتَبا مغارچ و تسدُنت ،داب

یرگیدِ غارچ مناریگب وز

دوش )۱۷(یفاو کی ود ره زک دَوب ات
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دوش )۱۷(یفاو کی ود ره زک دَوب ات
دَوَر اج زا غارچ کی نآ ،داب هب رگ

غارچ صقان ِنت زک فراع ،وچمه
غارف ِرهب زا تخورفا لدِ عمش

ناهگان دریمب نیک یزور هک ات
ناجِ عمش وا دهن دوخِ مشچ ِشیپ

.تسا یرامیب ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،قَتف یرامیب :رُغ )۱۵(
روخندرد هب و صقان :َرْتَبا )۱۶(
دهع هب هدننکافو ،یفاک ،هدنسب :یفاو )۱۷(
----------------

۳۵۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هتشاک یقدصِ مخت شدوبن نوچ
هتشامگب نآ ِنایسن وَرب قح

دنزیم لد )۱۸(یهنزشتآ رب هچرگ
دشُکیم قح ِفک ار شهَراتِس نآ

قامخچ ِگنس :هنزشتآ )۱۸(
----------------

۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآزاب و دمآزاب هراوآ یهدنب نآ
دمآ زادگ و زوس رد وت ِشیپ هب عمش نوچ

۲۶۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(نَتُخ ای ینیب موُر رگ رفس رد

)۲۰(؟َنطَوْلاُّبُح دور یک وت ِلد زا

.دندوب فورعم نآ ِنایورابیز هک نیچ ناتسکرت رد یرهش :نَتُخ )۱۹(
نطو هب هقالع و قشع :َنطَوْلاُّبُح )۲۰(
----------------

۵۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد هب دیآ ادن مد ره لعتشم ِباتفآ زا
َدنز رس تعمش زاب ات ،)۲۱(لِهِب ار رس نیاِ عمش وت

نداد هزاجا ،نتشاذگ :ندیلِه )۲۱(
----------------

۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناج یا دنخب شور رد ،ناج یا دنق و رَهبَع نوچ
دمآ زاین هب اریز ،ناج یا دَنبَمِب ار رد

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یرپس سپس نآ زا تیانع هب َدُنک ار وت

۱۹۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

منک مک نم ینک مک وزارت زا
منشور نم ینشور نم اب وت ات

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
 

  هٰلِا زا ّتنج هک ربمغیپ تفگ
هاوخم یزیچ سَک ز ،یهاوخیمه رگ

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
نتساک یُّلک و تسینوزفا ِنَّظ

۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رس دَْهنِب وتِ مکح رب ،رد یدنبب هکناز رو
دمآ زان همه ار هش ،دمآ زاین هدنب رب

 
۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زارفرس و دنُدب )۲۳(نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص باب نآ خزود

 هدنهد رازآ و رامیبِ مدرم :ریحَزِ موق )۲۲(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۲۳(
----------------

۲۴۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح
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۲۴۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسا رایسب قرف قوشعم و قشاع ِنایم
دینک زاین امش دیامن زان رای وچ

۷۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اجنآ نک ربص و ورم ،ددنبب وت رب رگا رد
دناشن ردَص ِرس هب وا ار وت ربص ِسپ ز

اهرذگ و اههر همه ددنبب وت رب رگا و
دنادن هار نآ سک هک دیامنب ناهنپ ِهر

۱۶۱۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ءاشَیام هللاُلَعَْفی ،و تسا مکاح
اود دزیگنا درَد ِنیع ز وا

.دنیرفآیم نامرد و اود ،ضرم و درد ِتاذ زا هکنانچ .دنک نامه دهاوخ هچره وا و تسا ناهج یاورنامرف و مکاح یلاعتقح اریز

۴۰ ۀیآ ،)۳(نارمِعلآ ۀروس ،میرک نآرق

»؛ُءاَشَياَم ُلَعَْفيُ َّهللا َكِٰلَذَك َلاَقۖ  ٌرِقاَع يَِتأَرْماَو َُربِكْلاَ يِنَغََلب ْدَقَو ٌماَلُغ يِل ُنوُكَيٰ ىََّنأ ِّبَر َلاَق «

 ؟تسازان منز و ماهديسر ىريپ هب هكىلاحرد ،دشاب ىرسپ ارم هنوگچ ،نم راگدرورپ ىا :تفگ«
».دنكىم دهاوخب هچره ادخ هك ناسنادب :تفگ

۳۳۰۵ ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِّدح رد یلو ،وت ینینزان
شیب ،ّدَح زا هِنَم اپ هلَلا هلَلا

تَدوخ زا رتنینزان رب ینز رگ
تَدَرآ ریز ،نیمزْمتفه )۲۴(َِگت رد

هطقن نیرتنییاپ ،هت :َگت )۲۴(
----------------

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رت شوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآنمیا
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زاین ِهار نآ تسدابآنمیا
زاسب هر نآ اب و ریگ شزان ِکرت

۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یم زا منک قرف رگ یو ِتسد ز بارَهز
دمآ زاجم هب هللاو مناج ْناج ِهر رد سپ

۱۶۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مماج رد یهن رهز رگا وت مشونب شوخ
مماخ مریذپن رگ ار وتِ ماخ و هتخپ

۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دشون اجک ز ناویح ار شناَویَح ِبآ
؟دمآ زارف هک یمشچ ار شیور دنیب یک

۲۳۵۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
 

رایرهش نآ تفگب انیف اوُدَهاج
رارقیب یا تفگن ّانع اودَهاج

۶۹ ٔهیآ ،)۲۹(توبکنعٔ 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 «

۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکاس مدش رای اب ،مدرک رفس ِکرت نم
دمآ زارد ِرمع ناک نمیا مدش گرم زو

۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاَبث و )۲۵(نیکَمت و توُقْ یهدنهد یا
تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ

تسیندوب تباث هک یراک نآ ردنا
)۲۶(تسیَنثنُم هک ،ار سَْفن هِد یمیاق

موادم ییاشگ اضف دادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام یارب ناسنا ِدادعتسا ،ندرک لوبق :نیکَمت )۲۵(
هدنامرد و راکتسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :یَنثنُم )۲۶(
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موادم ییاشگ اضف دادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام یارب ناسنا ِدادعتسا ،ندرک لوبق :نیکَمت )۲۵(
هدنامرد و راکتسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :یَنثنُم )۲۶(
----------------

۱۷۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟نکاس نم ِناور نیا دوش یک
منم هک ناور ِنکاس نینچ نیا

۳۷۱۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

ندیود :َْگت )۲۷(
----------------

۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!اله ،مه وت نزم ار دوخ الب ره ِتشپراخ رب
اضَفْلا َقاض اضَقْلا َءاج :ناوخ درو نیو ،نیشن نکاس

.دوش یم گنت اضف ،دیآ اضق نوچ

۶۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ییوجیم هچ بآ سپ ،ییوج نیا رد وچ لد یا
دمآ زامنِ ماگنه ؟ییوگ الص دنچ ات

۳۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دَُوب راب وا رب هماج ،دَُوب رابوج هب هکره
!ارم ،)۲۹(راتسد و )۲۸(هقرخ نارگ و تسا نایز دنچ

ناشیورد و نایفوص هماج :هقرخ )۲۸(
.دندنب یم رس ِرود هک یاهچراپ :راتسد )۲۹(
----------------

۶۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وزا دش هگآک راّطع ره ِلقع
وج ِبآ ردنا تخیر ار )۳۰(اههلبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک وَر
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دبا ات ییاینرب وج نیزک وَر
دََحاً اْوُفک ُهَلً اّقَح نُکَی ْمَل

۴ ٔهیآ ،)۱۱۲(صالخأ هروس ،میرک نآرق

».ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو «

».تسوا ىاتمه سك چيه هن و «

هچقودنص :هلبط )۳۰(
----------------

۳۲۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

)۳۱(زارِتحِایب دنزیم یَو رب جوم

زارد ِنابایب رد )۳۲(نایوپ ،هتفخ

دیدش ِیاهشطع دنیبیم هتفخ
دیرَوْلا ِْلبَح ْنِم ُْهنِم بَرَقا ،بآ

.تسا رتکیدزن وا هب شبلقِ گر زا بآ هک یلاح رد ،هدش یتخس ِشطع ِراچد ،هتفخ ِصخش نآ

هظحالم ،ندرک زیهرپ :زارِتحِا )۳۱(
وپاکت رد ،هدنیوپ :نایوپ )۳۲(
----------------

۱۴۶۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک هب دیآ رظن وت زک نیبب نیه
رات و دوپ )۳۴(یمحَل و )۳۳(ّیمحَش تیقاب

بات دوزفن اهعمش رد وتِ محَش
بابک دمان ار )۳۵(رومخَم وتِ محَل

رَصَب رد ار نت هلمج نیا زادگ رد
رظن رد ،ور رظن رد ،ور رظن رد

هار ز دنیبیمه زگ ود رظن کی
هاش یور و دید نوک ود رظن کی

رامشیب یقرف ود نیا ِنایم رد
رارِّسلاِب مَلَعاُ هللاَو ،وج همرُس

.تسا رتاناد ناهن رارسا هب دنوادخ و .شاب یهلا تیاده و تفرعم ناهاوخ ینعی .شاب همرُس یایوج .تسا رایسب توافت ،مشچ ود نیا نایم

یبرچ ،هیپ :محَش )۳۳(



Page 10 of 15

901_Qazal & Mathnavi 2022-01-20, 1:40 AM

یبرچ ،هیپ :محَش )۳۳(
تشوگ :محَل )۳۴(
تسم :رومخَم )۳۵(
----------------
 

۳۰۸۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رسپ )۳۶(انُرب کی تشاد یهاشداپ
رنه زا نََّیزُم رهاظ و نطاب

درُمب هگان رسپ نآک وا دید باوخ
)۳۸(درُد تشگ هَش نآ رب مَلاع )۳۷(ِیفاص

)۳۹(واِ کشَم شتآ ِبات زا دش کشخ

واِ کشا ،شتآ ِّفَت زا ْدنامن هک

هاش ،درَد و دوُد ز دش ُرپ نانچنآ
هآ هار یَو رد دیباییمن هک

دش راکیب شبلاق ،ندرُم تساوخ
دش رادیب هش ،دوب هدنام رمُع

شیپ شیرادیب ز دمآ ییداش
شیوخ ِرمع ردنا دوب هدیدن هک

ندش یناف مه تساوخ یداش ز هک
ندب و ناج نیا دمآ )۴۰(قََّوطُم سب

غارچ نیا دریمبیم مغِ مَد زا
)۴۲(غال )۴۱(ْتنیا دریمب یداشِ مد زو

تسا هدنز وا ،گرم ود نیا ِنایم رد
تسا هدنخِ یاج ،لکش قََّوطُم نیا

ببس ار یداش :تفگ دوخ اب هاش
بر )۴۳(ِبیبست زا ،دُوب مغ نانچنآ

گرم یور کی زا زیچ کی بجع یا
گرب و ایحِا رگدِ یور کی ِز نآو

کاله ،تلاح نآدب تبسن یکی نآ
)۴۴(کاستمِا رگیدِ یوس نآ مه زاب
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لامک ،یوایند یوس ،نت ِیداش
لاوز و صقن ،تبقاع ِزورِ یوس

)۴۵(ناوخْریبعت مه ،باوخ رد ار هدنخ

)۴۶(ناهُْدَنا و غیرد اب ،دیوگ هیرگ

حََرف وّ یداش باوخ رد ار هیرگ
)۴۷(حَرَمْبحاص یا ،ریبعت رد تسه

تشذگ دوخ مغ نیک دیشیدنا هاش
تشگ َّنظَْدب نیا ِسنج زا ناج ،کیل

مَدَق ردنا نینچ یراخ دسر رو
مدیاب یراگدای ،لُگ دَوَر هک

ٰیهتنمیب ببس دش ار انف نوچ
؟ام میدنب ار هار نیمادک سپ

۷۸ ٔهیآ ،)۴(ءاسنٔ هروس ،میرک نآرق

» …ۗ ٍةَدَّيَشُمٍ جوُُرب يِف ُْمْتنُك ْوَلَو ُتَْومْلا ُمُكْكِرُْدي اُونوُكَت اََمْنَيأ «

»… دبايىمرد ار امش گرم ،راوتسا تخس ىاهراصح رد ولو ديشاب هك اج ره «

)۴۸(غیدَلِ گرمِ یوس رَد و هچیرد دص

)۴۹(غیژغیژ نداشگ ردنا دنکیم

گرم ِیاهرد نآ ِخلت ِغیژغیژ
گرب ِصرح زا صیرح ِشوگ دونشن

تسا رَدِ گناب اهدرد ،نتِ یوس زا
تسا رَدِ گناب افج ،نامصخ یوس زو

بِط ِتسرهف یمَد ناوخرب رَس ِناج
بَِهتْلُم نک رظن اهتّلع ِران

تسا هَر هناخ نیرد )۵۰(اهرُغ همه نآز
تسا هَچ اهمدژک ِز ُرپ یماگ ود ره

)۵۱(یَرْتَبا مغارچ و تسدُنت ،داب

یرگیدِ غارچ مناریگب وز

دوش )۵۲(یفاو کی ودره زک دوب ات
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دوش )۵۲(یفاو کی ودره زک دوب ات
دور اج زا غارچ کی نآ ،داب هب رگ

غارچ صقان ِنت زک فراع ،وچمه
غارف ِرهب زا تخورفا لدِ عمش

ناهگان دریمب نیک یزور هک ات
ناجِ عمش وا دهن دوخِ مشچ ِشیپ

)۵۳(رَرِغ زا داد سپ ،مهف نیا درکن وا

رگِد یّیناف هب ار ینافِ عمش

ناوج ِدرم ،ناوج :انُْرب )۳۶(
فاص بارش :یفاص )۳۷(
.دوشیم نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۳۸(
واِ مشچ زا هيانك :واِ کشَم )۳۹(
هتسباو و دّیقم ینعم هب اجنیا رد ،راد قوط :قََّوطُم )۴۰(
بّجعت مه و ديآیم نيسحت یارب مه ،ار وت نيا :ْتنیا )۴۱(
لزه ،یخوش :غال )۴۲(
نتخاس ببس ،یزاس ببس :بیبست )۴۳(
دوخ ِظفح ،نتشاد هگن :کاستمِا )۴۴(
رازگباوخ :ناوخْریبعت )۴۵(
هُْدَنا عمج ،اهمغ :ناهُْدَنا )۴۶(
رایسب یداش :حَرَم )۴۷(
خلت ،هدنزگ :غیدَل )۴۸(
.دیآ دیدپ رد ِندش هتسب و زاب زا هک ییادص :غیژغیژ )۴۹(
.تسا یرامیب ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،قتف یرامیب :رُغ )۵۰(
روخندرد هب و صقان :َرْتَبا )۵۱(
دهع هب هدننکافو ،یفاک ،هدنسب :یفاو )۵۲(
رورغ و یربخیب و تلفغ ینعم هب هَّرِغ عمج :رَرِغ )۵۳(
----------------

۳۲۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 زا شیپ ار تیآ نآ دز وا رب یحوِ وترپ هکنآ ببس هب یحو ِبتاک ِندش دترم «
».مایحو ِّلحم مه نم سپ :تفگ دناوخب )ملس و هیلع هللا یلص( ربماغیپ

دوب )۵۴(خاّسَن یکی نامثع زا شیپ
دومنیم یّدج یحو )۵۵(ِخْسَن هب وک

)۵۶(َقبَس رد یدناوخ وچ ربمغیپِ یحو

قرو رب یتشبناو ار نآمه وا

یتفات یَو رب ،یحو نآ ِوترپ
یتفای تمکح ،شیوخ ِنورد وا

لوسر یدومرفب تمکح نآ ِنیع
)۵۷(لوُضُفلاوب نآ دش هارمگ رَدَق نیز

)۵۸(ریَنتسُم ِلوسر دیوگیم هچنآک
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)۵۸(ریَنتسُم ِلوسر دیوگیم هچنآک

ریمض رد تقیقح نآ تسه ارم رم

لوسر رب دز شاهشیدنا ِوترپ
لوزن شناج رب دروآ قح ِرهق

نید ز مه ،دمآرب یخاّسَن ز مه
نیک هب ،نید و ٰیفطصم )۵۹(ِّودَع دش

)۶۰(دونَع ِرَبگ یاک دومرفٰ یفطصم

دوب وت زا رون رگا ؟یتشگ هیس نوُچ

ییدوب یهلا )۶۱ِ(عُوْبَنی وت رگ
ییدوشگن هیس ِبآ نینچ نیا

نآ و نیا شیپ هب شسومان هک ات
ناهد ار وا نیا تسبرب ،َدنکشن

ببس نیز مه شدروشیم نوردنا
بجع نیا ندرک هبوت )۶۲(درآین وا

دوس ،هآ شدوبن و درکیم هآ
دُوبررد ار رَس و غیت دمآرد نوچ

)۶۳(دیدَح نم دص ار سومان قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

ار هار نآ تسبب ناسنآ رفک و ربِک
ار هآ ،رهاظ درک دراین هک

یحو ِبتاک ،سیون هخسن ،هدنسیون ،سیون تشونور :خاّسَن )۵۴(
نتشون :خْسَن )۵۵(
یدزیا یاضف :َقبَس )۵۶(
وگهوای زا هیانک ،دیامن اناد ار دوخ هک ینادان :لوُضُفلاوب )۵۷(
نابات و نشور ،هدنیوج ییانشور :ریَنتسُم )۵۸(
نمشد :ّودَع )۵۹(
هدنزیتس ،راکهزیتس :دونَع )۶۰(
بآُرپِ یوج ،همشچ :عُوْبَنی )۶۱(
دناوتیمن :درآین )۶۲(
نهآ :دیدَح )۶۳(
----------------

 :تاغل عومجم

ندش بآ ،نتخادگ :زادگ )۱(
سگرن لگ ،لگ :رَهبَع )۲(
میرکت و میظعت یارب ای و هدجس تلاح رد نیمز ندیسوب :نداهن رس )۳(
باذم ،هتخادگ :هدیزادگ )۴(
دولآرهز ِبآ :بارهز )۵(



Page 14 of 15

901_Qazal & Mathnavi 2022-01-20, 1:40 AM

باذم ،هتخادگ :هدیزادگ )۴(
دولآرهز ِبآ :بارهز )۵(
تقیقح و قشع ِبآ ،تایح ِبآ :ناَویَح ِبآ )۶(
ندش هتسب :ندمآ زارف )۷(
هتفشآ و ناشیرپ :رسهریخ )۸(
بسا رب راوس ،راوس بسا :سِراف )۹(
هدننک بذج رایسب ،هدنشَک رایسب :بوذَج )۱۰(
یرامیب :تّلع )۱۱(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۱۲(
یرامیب ِندرک دوع :سکُن )۱۳(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۱۴(
.تسا یرامیب ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،قَتف یرامیب :رُغ )۱۵(
روخندرد هب و صقان :َرْتَبا )۱۶(
دهع هب هدننکافو ،یفاک ،هدنسب :یفاو )۱۷(
قامخچ ِگنس :هنزشتآ )۱۸(
.دندوب فورعم نآ ِنایورابیز هک نیچ ناتسکرت رد یرهش :نَتُخ )۱۹(
نطو هب هقالع و قشع :َنطَوْلاُّبُح )۲۰(
نداد هزاجا ،نتشاذگ :ندیلِه )۲۱(
 هدنهد رازآ و رامیبِ مدرم :ریحَزِ موق )۲۲(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۲۳(
هطقن نیرتنییاپ ،هت :َگت )۲۴(
موادم ییاشگ اضف دادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام یارب ناسنا ِدادعتسا ،ندرک لوبق :نیکَمت )۲۵(
هدنامرد و راکتسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :یَنثنُم )۲۶(
ندیود :َْگت )۲۷(
ناشیورد و نایفوص هماج :هقرخ )۲۸(
.دندنب یم رس ِرود هک یاهچراپ :راتسد )۲۹(
هچقودنص :هلبط )۳۰(
هظحالم ،ندرک زیهرپ :زارِتحِا )۳۱(
وپاکت رد ،هدنیوپ :نایوپ )۳۲(
یبرچ ،هیپ :محَش )۳۳(
تشوگ :محَل )۳۴(
تسم :رومخَم )۳۵(
ناوج ِدرم ،ناوج :انُْرب )۳۶(
فاص بارش :یفاص )۳۷(
.دوشیم نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۳۸(
واِ مشچ زا هيانك :واِ کشَم )۳۹(
هتسباو و دّیقم ینعم هب اجنیا رد ،راد قوط :قََّوطُم )۴۰(
بّجعت مه و ديآیم نيسحت یارب مه ،ار وت نيا :ْتنیا )۴۱(
لزه ،یخوش :غال )۴۲(
نتخاس ببس ،یزاس ببس :بیبست )۴۳(
دوخ ِظفح ،نتشاد هگن :کاستمِا )۴۴(
رازگباوخ :ناوخْریبعت )۴۵(
هُْدَنا عمج ،اهمغ :ناهُْدَنا )۴۶(
رایسب یداش :حَرَم )۴۷(
خلت ،هدنزگ :غیدَل )۴۸(
.دیآ دیدپ رد ِندش هتسب و زاب زا هک ییادص :غیژغیژ )۴۹(
.تسا یرامیب ینعم هبً اقلطم اجنیا رد ،قتف یرامیب :رُغ )۵۰(
روخندرد هب و صقان :َرْتَبا )۵۱(
دهع هب هدننکافو ،یفاک ،هدنسب :یفاو )۵۲(
رورغ و یربخیب و تلفغ ینعم هب هَّرِغ عمج :رَرِغ )۵۳(
یحو ِبتاک ،سیون هخسن ،هدنسیون ،سیون تشونور :خاّسَن )۵۴(
نتشون :خْسَن )۵۵(
یدزیا یاضف :َقبَس )۵۶(
وگهوای زا هیانک ،دیامن اناد ار دوخ هک ینادان :لوُضُفلاوب )۵۷(
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یدزیا یاضف :َقبَس )۵۶(
وگهوای زا هیانک ،دیامن اناد ار دوخ هک ینادان :لوُضُفلاوب )۵۷(
نابات و نشور ،هدنیوج ییانشور :ریَنتسُم )۵۸(
نمشد :ّودَع )۵۹(
هدنزیتس ،راکهزیتس :دونَع )۶۰(
بآُرپِ یوج ،همشچ :عُوْبَنی )۶۱(
دناوتیمن :درآین )۶۲(
نهآ :دیدَح )۶۳(


