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۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یراک هچ رد نطاب هب ،اجنیا نت هب
؟یراکش وت ای ،ینکیم یراکش

تعاس هب تعاس هنیآ رد وا زک
یراگن و شقن بَجَع دباتیمه

شقن ره تسا ناطلس ِزاب ِلاثم
یراکش دیوجیم و وا تسا راکش

وت ِتروص دیامنیم نکاس هچ
یرارقیب سب وت هدرپ ِنورد

)۱(هقرَغ وت و یوج ِبل رب تسابل
؟یرآرب نوچ رس بَجَع ،)۲(هقرَغ نیزا

یتسه هک اجنآ تسا رضاح تفیرح
یراد مرش ،دیوگب رگ نکیلو

ناصقر خاش ددرگ هک هویش ره هب
یراهب ِداب زا بیاغ دشابن

داب نیزا ،خاش یا وس هب وس وت هجم
؟یرای تسا داب نیزک ینادیمن

داب نیا تسوت ِراک هب ناتسد دص هب
یرازگ قح ِیوخ تسین دوخ ار وت

یدارم ره رخآ هب یبای وزا
یرایشوه مه ،دهد یتسم ومه

زیربت ِنیّدلا سمش ؟تسیک وا سرپب
یراخن رس )۳(ات وا ِقشع رد زج هب

قورغم ،هدش قرغ :هقرغ )۱(
یگقرغ ،ندش قرغ :هقرغ )۲(
راهنز :ات )۳(
------------

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



Page 2 of 12

917_Qazal & Mathnavi 2022-05-18, 10:41 PM

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یراک هچ رد نطاب هب ،اجنیا نت هب
؟یراکش وت ای ،ینکیم یراکش

۲۴۷۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیرُم یا ددرگ کشُم یکشُپ هک ات
 دیرچ هضور نآ رد دیاب اهلاس

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نتهدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

۳۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴(طابِر ره ردنا هکنآِ مالغ نم
)۵(طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسر رد نکسم هب ات

ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۴(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۵(
------------

۲۱۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَجَن سَک یمزَح و ربص یب ،نیمک نیز 
تسد و اپ دمآ ربص ،دوخ ار مزَح

۱۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

۱۲۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تَدَهَد ناج واِ مَد
للع ِفوقوم هن ،تسا نوکَیف ْنُک وا ِراک

٢٩ ٔهيآ ،)۱۵( رجحٔ هروس ،ميرك نآرق

»َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتيَّوَس اَذِإَف«

».ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ«

۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد )۷(لوکأم و )۶(لکآ مَلاع هلمج
ناد لوبقم و لِبقُم ار نایقاب

رشتنم شنانکاس و ناهج نیا
رمتسُم شناکلاس و ناهج ناو

)۸(عِطقنُم شناقشاع و ناهج نیا
عِمتجُم )۹(دَّلَخُم مَلاع نآ لها

دهد ار دوخ وک تسنآ میرک سپ
دبا ات دنام هک یناویح ِبآ

میرک دمآ تاحلاّصلا ُتایقاب
میب و )۱۰(راطَخا و تفآ دص زا هتسَر

۷۶ ٔهیآ ،)۱۹( ميرمٔ هروس ،میرک نآرق

»اًّدَرَم ٌْريَخَو اًباََوث َكِّبَر َْدنِع ٌْريَخ ُتاَحِلاَّصلا ُتاَيِقَابْلاَوۗ  ىًدُه اْوََدتْها َنيِذَّلاُ َّهللا ُديَِزيَو«

 )حلاص لامعا( راگدنام یاه یکین و ،دیازفا یم ناشتیاده رب ادخ ،دنا هتفای تیاده هک نانآ و«
».تسا رتوکین یهدزاب ظاحل زا و رتهب شاداپ تهج زا تراگدرورپ دزن

تسین شیب سک کی ،دنا نارازه رگ
تسین شیدناددع ِتالایخ نوچ

یان و تسا قلح ار لوکام و لکآ
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یان و تسا قلح ار لوکام و لکآ
یار و تسا لقع ار بولغم و بلاغ

هدنروخ :لِکآ )۶(
هدش هدروخ :لُوکأَم )۷(
قّرفتم ،هتسسگ ،هدیرب :عِطقنُم )۸(
نادواج :دَّلَخُم )۹(
رطخ عمج :راطَخا )۱۰(
------------

۴۴۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ارَجام رد اهدصق و اه مزع 
ار وت دیآیم تسار یهاگ هاگ

دنک تّین تلد نآ )۱۱(ِعَْمط هب ات
دنکشب ار تّتین رگید ِراب

یتشاد تدارمیب یّلک هب رو
؟یتشاک یک )۱۲(لََما ،دیمون یدش لد

زآ ،صرح ،یهاوخهدایز :عَْمط )۱۱(
وزرآ :لََما )۱۲(
------------

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۱۳(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسْشوخ یا ونش ةَّنَجْلاِتَّفُح

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۳(

------------  

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلاِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلاِتَّفُح«

».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان یاهزیچ رد تشهب«

۴۴۶۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناقداص نآ شاهتسکشا دندش سپ
؟ناقشاع ِتسکش نآ دوخ وک کیل

رارطضا زا شاهتسکشا ،نالقاع
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رارطضا زا شاهتسکشا ،نالقاع
رایتخا دص اب هتسکشا ،ناقشاع

دنایدنب ِناگدنب ،شنالقاع
دنایدنق و یّرکِش ،شناقشاع

نالقاع ِراهمً اهَْرک ایِْتئِا
نالدیب ِراهبً اعَْوط ایِْتئِا

 ،تسا نالقاع راسفا ،دییایب یلیم یب و تهارک یور زا«
».تسا ناقشاع راهب ،دییایب یدنسرخ و اضر یور زا اما

۱۱ ٔهيآ ،)۴۱( تلّصفٔ هروس ،ميرك نآرق

».نَيِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط اَيِْتئا ِضَْرأْلِلَو اَهَل َلاََقف ٌناَخُدَ يِهَو ِءاَمَّسلا ىَِلإ ٰىََوتْسا َُّمث«

 :تفگ نيمز و نامسآ هب سپ .دوب ىدود نآ و تخادرپ نامسآ هب سپس«
   ».ميدمآ رادربنامرف :دنتفگ .دييايب هاوخان اي هاوخ

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الَب ار وت یتهج ره زا
)۱۴(َتتاهَجیب هب دشِکزاب ات

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۴(
------------

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زاین ِهار نآ تسدابآْنمیا
زاسب هر نآ اب ،و ریگ شزانِ کَرت

۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ِراهظاِ یپ ناداتسا هلمج
  )۱۵(راسکنِاِ یاج و دنیوج یتسین

)۱۶(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

تسا رتنوزفا یتسین نیا اجک ره
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تسا رتنوزفا یتسین نیا اجک ره
تسا رَس نآ شهاگراک و قح ِراک

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۱۵(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۱۶(
------------

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

تشُک ملِع نیدب رای ار قاّشع ٔهلمج
ییزّانط وت ِلهج ،ناه و ناه دُنکن ات

۷۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب مِرک ِراکش ردنا یکغرم
دوبر رد ار وا تفای تصرف هبرُگ

ربخیب و دوب )۱۸(لوکأم و )۱۷(لِکآ
رگد یداّیص ز دوخ ِراکش رد

هدنروخ :لِکآ )۱۷(
هدش هدروخ :لُوکأَم )۱۸(
------------

۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(ربص و رکش رد َماوت )۱۹(ِعنُص ِقشاع 

؟)۲۱(رَبگ وچ مشاب یِک عونصم ِقشاع

دوب َرف اب ادخِ عنُص ِقشاع
دوب رفاک واِ عونصم ِقشاع

ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۹(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۲۰(
رفاک :ربَگ )۲۱(
------------

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراکش چیه وجَم و شاب هشِ یراکشا
دناتسزاب لجا ِزاب ار وت ِراکشاک

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تعاس هب تعاس هنیآ رد وا زک
یراگن و شقن بَجَع دباتیمه

۴۱۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک اهتیانج وک ،یتسم وچمه
دوَخ ز نم مدوب روذعَم :وا دیوگ

راکتشز یا ببس نکیل شدیوگ
رایتخا نآِ نتفر رد ُدب وت زا

یدناوخ شوت ،دوخ هب دمآن یدوخیب
یدنار شوت ،دشن دوخ ترایتخا

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شقن ره تسا ناطلس ِزاب ِلاثم
یراکش دیوجیم و وا تسا راکش

۱۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زاتب و )۲۲(رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و رازُگاو تناما نیا

ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۲۲(
------------

۳۷۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ورهار یا تدیآ )۲۳(یضبَق هکنوچ
 وشم )۲۴(لدشَتآ ،تسوتِ حالَص نآ

جنر و یگنتلد ،یگتفرگ :ضبَق )۲۳(
لاح ناشیرپ و تحاران ،هتخوسلد :لد شتآ )۲۴(
------------

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هقرَغ وت و یوج ِبل رب تسابل
؟یرآرب نوچ رس بَجَع ،هقرَغ نیزا
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؟یرآرب نوچ رس بَجَع ،هقرَغ نیزا

۳۲۴۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

نهآ :دیدَح )۲۵(
------------

۶۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قشع ِقرغ ناقلَخ ِّیتشَک نیا رگنب
قشع ِقلح ییوگ تشگ ییاهدژا

ابُرلد ِدیدپان ییاهدژا
ابُرهک وا ار هوک نوچمه لقع

وا زا دش هگآک راّطع ره ِلقع
وج ِبآ ردنا تخیر ار )۲۶(اههلبط

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

هچقودنص :هلبط )۲۶(
------------

۴ ٔهیآ ،)۱۱۲( صالخأ هروس ،میرک نآرق

»ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو«
 

».تسوا ىاتمه سك چيه هن و«

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسه هک اجنآ تسا رضاح تفیرح
یراد مرش ،دیوگب رگ نکیلو

۶۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

موش نایرع نم هک دمآ نآ ِتقو
موش ناج رسارس ،مراذگب شقن

آیب هشیدنا و مرش ِّودع یا
ایح و مرش یهدرپ مدیرد هک

ثیدح
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ثیدح

».نامیاْلاُ َعنَْمی ُءایَحَْلا«

».تسا نامیا یهدنرادزاب ،مرش«

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۲۴۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟اجک زا تسکش و مرَش ؟اجک زا تسم ِقشاع  
یییتسََلا ِوِرگ رگ ،ییدوب )۲۸(حیقو و )۲۷(گنش

لوگنش ،داش و خوش :گنَش )۲۷(
ایحیب ،مرشیب :حیقَو )۲۸(
------------

۸۴۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرف دهج
دوب )۲۹(قیتفت نآ ،تخودیم وا هچره

نتفاکش :قیتَفت )۲۹(
------------

۲۵۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراوید ِسپ هچرگ ،رضاح َماوت ِشیپ نم
یتَْستفج وت روج اب هچرگ ،ماوت ِشیوخ نم

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناصقر خاش ددرگ هک هویش ره هب
یراهب ِداب زا بیاغ دشابن

۱۷۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک )۳۱(نمآ و )۳۰ِ(غراف و شاب داش
نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ

روَخَم مغ وت مروخیم وتِ مغ نم
ردپ دص زا مرتقفشم نم وت رب

هدوسآ و تحار :غِراف )۳۰(
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هدوسآ و تحار :غِراف )۳۰(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمآ )۳۱(
------------

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داب نیا تسوت ِراک هب ناتسد دص هب
یرازگ قح ِیوخ تسین دوخ ار وت

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مَد
للع ِفوقوم هن ،تسنوکََیف نُک وا ِراک

٢٩ ٔهيآ ،)۱۵( رجحٔ هروس ،ميرك نآرق

»َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتيَّوَس اَذِإَف«

».ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ«

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۳۱۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوختسا یدروخ هک لّوا ِرد نآ
)۳۲(نامَم ار نآ ،رازگ قح و ریگ تخس

نکن کرت ار اجنآ :نامَم ار نآ )۳۲(
------------

۳۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِّیشومارف ،وّ یساپسان
وت ِّیشون لسع نآ دروآن دای

۹۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لد نزور تسا هتسب ام یساپسان ز
دوَنکَل هِّبِرل ناسنا هک تفگ یادخ

۶ هیآ ،)۱۰۰( تایداع هروس ،میرک نآرق
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۶ هیآ ،)۱۰۰( تایداع هروس ،میرک نآرق

».ٌدُونَكَل ِهِّبَِرل َناَسْنإِْلا َِّنإ«

».تسا ساپسان رایسب شراگدرورپ هب تبسن یمدآ انامه«

۴۷۷۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِرکف زا درک درَد ،لد ار هاش
وا ِرکِبِ یاطع ِّیساپسان

)۳۳(بََدایهاو ِسَخ یا رِخآ :تفگ

بجع یا ؟دوب نم ِدادِ یازس نیا

؟سیفن ِجنگ نیز وت اب مدرک هچ نم
؟سیسخ ِیوخ زا نم اب یدرک هچ وت

رانک رد مداهَن )۳۴(یهام ار وت نم
رامِش ِزور ات تسین شبورغ هک

کاپ ِرونِ یاطع نآِ یازج رد
؟کاخ و راخ نمٔ هدید رد یدز وت

نابدَرن هتشگ خرچ رب ار وت نم
نامک و ریت نم )۳۵(ِبرَح رد هدش وت

خاتسگ ،هتخیهرفان :بََدایهاو )۳۳(
.تسا هحلاص لامعا و نامیا زا هیانک اجنیا رد :هام )۳۴(
راکیپ ،گنج :برَح )۳۵(
------------

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدارم ره رخآ هب یبای وزا
یرایشوه مه ،دهد یتسم ومه

۱۹۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدیسر )۳۶(یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن
نک اهر ار مک مغ و شیب مغ

.تسا مدآ شنيرفآ هب هراشا .مديمد وا رد دوخ حور زا :یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن )۳۶(
------------

٢٩ ٔهيآ ،)۱۵( رجحٔ هروس ،ميرك نآرق
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٢٩ ٔهيآ ،)۱۵( رجحٔ هروس ،ميرك نآرق

»َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتيَّوَس اَذِإَف«

».ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ«

------------------------
:تاغل عومجم

قورغم ،هدش قرغ :هقرغ )۱(
یگقرغ ،ندش قرغ :هقرغ )۲(
راهنز :ات )۳(
ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۴(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۵(
هدنروخ :لِکآ )۶(
هدش هدروخ :لُوکأَم )۷(
قّرفتم ،هتسسگ ،هدیرب :عِطقنُم )۸(
نادواج :دَّلَخُم )۹(
رطخ عمج :راطَخا )۱۰(
زآ ،صرح ،یهاوخهدایز :عَْمط )۱۱(
وزرآ :لََما )۱۲(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۱۳(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۴(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۱۵(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۱۶(
هدنروخ :لِکآ )۱۷(
هدش هدروخ :لُوکأَم )۱۸(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۱۹(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۲۰(
رفاک :رَبگ )۲۱(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۲۲(
جنر و یگنتلد ،یگتفرگ :ضبَق )۲۳(
لاح ناشیرپ و تحاران ،هتخوسلد :لد شتآ )۲۴(
نهآ :دیدَح )۲۵(
هچقودنص :هلبط )۲۶(
لوگنش ،داش و خوش :گنَش )۲۷(
ایحیب ،مرشیب :حیقَو )۲۸(
نتفاکش :قیتَفت )۲۹(
هدوسآ و تحار :غِراف )۳۰(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمآ )۳۱(
نکن کرت ار اجنآ :نامَم ار نآ )۳۲(
خاتسگ ،هتخیهرفان :بََدایهاو )۳۳(
.تسا هحلاص لامعا و نامیا زا هیانک اجنیا رد :هام )۳۴(
راکیپ ،گنج :برَح )۳۵(
.تسا مدآ شنيرفآ هب هراشا .مديمد وا رد دوخ حور زا :یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن )۳۶(


