
Page 1 of 20

928_Qazal & Mathnavi 2022-08-10, 10:52 PM

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرگهشیش ِهگراک ِفرط رب نزم گنس
یرگجهتسخ ٔهتسخ ِرگج رب نزم مخز

)۱(نیبغ و تسا غیرد هکناز ،ار همه نز نم ِلد رب
یرگد ِناج و هنیس رب وتِ گنس و وتِ مخز

نم ِزُج ار افج ِناریسا هلمج ناهر زاب
یرظن هدنب ِزُج رد ینکن مه افج هب ات

مشوخ وت اب افج هب مه ،مشوخ وت اب افو هب مه
یرفس مدابم وتیب ،افج هب ین ،افو هب ین

یسکِ مشچ رد هدمآ دَُوَبن تلایخ هکنوچ
)۳(یرگنهریخ و هریت دَُوب )۲(هتشُک ِزبِ مشچ

یگمه نم مُدب وت اب ناهج ِنادنز ز شیپ
یرذگ یدوبن چیه مهگماد نیرب شاک

مورنیم رفس چیه ،مشوخ :هک متفگب دنچ
)۴(یَرث هب ات یلُع ز هر رگن بعص ِرفس نیا

مَرَم چیه ورب :تفگ ،ارم تفیْرفب وت ِفطل
یرطخ دشابن وت رب ،ممرک دشاب هقردب

یوش هتخپ ،)۵(ینک هجُرف ،یورب یبیرغ هب نوچ
یرنهرپ ،یربخاب نطو هب ییایب زاب

؟منک هچ ار ربخ وتیب ،ربخ ِناج یا :متفگ
یربخیب رگم ؟وت زا دور هک دوخ ربخ ِرهب

مشوخ و تسم و ربخیب ،مشک هداب تفک ز نوچ
یرشب ِروش و رشیب ،یسک ِفوخ و رطخیب

نانزهار ِنخس نوچ ،نانخس مشوگ هب تفگ
یرسهریخ ارم درک ،)۶(رس ز هاش ارم دُرب

یلغد و رکم ز هآ ،یلب تسا زارد هّصق
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یلغد و رکم ز هآ ،یلب تسا زارد هّصق
یرحس ار ام ِبش نیا شمرک دیامنن رگ

نوبغم ،هدید نایز :نیبغ )۱(
هدش حبذ ،هدرم :هتشُک )۲(
ناریح ،درگنن رگید یاج هب و دزود رظن ییهطقن هب هک یسک :رگن هریخ )۳(
کاخ ات کالفا زا :یَرث هب ات یلُع ز )۴(
 شدرگ اب هودنا و مغ زا ییاهر ،ندرک جّرفت :ندرک هجُرف )۵(
نداد بیرف ،ندرک شوهیب :ندُرب رس زا )۶(
-----------

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرگهشیش ِهگراک ِفرط رب نزم گنس
یرگجهتسخ ٔهتسخ ِرگج رب نزم مخز

نیبغ و تسا غیرد هکناز ،ار همه نز نم ِلد رب
یرگد ِناج و هنیس رب وتِ گنس و وتِ مخز

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلغد و رکم ز هآ ،یلب تسا زارد هّصق
یرحس ار ام ِبش نیا شمرک دیامنن رگ

یرگهشیش ِهاگراک یاهتیصاخ
  )ینهذ نم یاهلغد و رکم(

ینهذ ِنم یلهاک و یلبنت -
اهیگدینامه هبذاج و ششک -
تسرد ییاشگاضفِ مدع -
نهذ اب ندرک لمع -
یرایشهِ حطس ِندوب نییاپ -
اهدرد ِندوب الاب -
یهاگآِ مدع -
تسردِ یونعم ِشناد هب یسرتسدِ مدع -
لامک ِرادنپ -
ینهذ ِنمِ منادیم -
ندرک اعدا -
دوخ ینهذ یاهریوصت ِندرک رواب -
.تسا هتخورف اهناسنا هب لصاِ یاج هب ار یبلقت ِزیچ ینهذ ِنم -
... و یبهذم و یسایس یاهرواب ظفح -
عمج زا دیلقت -
ینهذ ِنم نیرق ِظفح -
نارگید زا عقوت و راظتناِ نتشاد -
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ینهذ ِنم نیرق ِظفح -
نارگید زا عقوت و راظتناِ نتشاد -
نارگید رب زکرمت نتشاذگ -
رگید ناسنا کی هب ام ِّساوح نتفر -
.)هاوخرمع غالک( میراد نامز و تقو یلیخ الاح هکنیا روصت اب ،راک نداد شک -
.میوش لماک هدنیآ رد دیاب مینکیم رکف .دهدیم ناشن ام هب ار یگدنز ِناتساد نهذ -
رتشیب هچ رهِ نتساوخ -
هدنیآ و هتشذگ هب ررکم نتفر -
اهیگدشیطرش و ینهذ ِنم شنادِ نتشاد هگن -
سرت -
هتشذگ هب ترسح -
تداسح -
مشخ -
یبایمک ِّسح -
یشزرایب ِّسح -
نارگید و دوخ ِتمالم -
ربص مدع -
یدیماان -
مزحِ نتشادن -
زیهرپِ نتشادن -
ندوبن دوخ رظان -
نورد یادن هب ندادن شوگ -
تقو ِنداد رده -
ندش هدنز مهم ِرما یور رب زکرمتِ نتشاذگن -
ازفاراک روما اب یژرنا ندرک فلت -
یگدنز هب دامتعاِ مدع -
زارد و رود یاهوزرآ و لامآ یرادهگن و ظفح -
اهیگدینامه ِظفح -
نهذ شکطخ اب دوخ یریگهزادنا -

۶۳۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک تیراز ،یهگآ شربج ز رگ
؟وک تیرّابج ِریجنز ِشنیب

؟دنک یداش نوچ ،ریجنز رد هتسب
؟دنک یدازآ ،سبح ِریسا یِک

دناهتسب تیاپ هک ینیبیم وت رو
دناهتسشنب هَش )۷(ِناگنهرس وت رب

نازجاع اب نکم )۸(یگنهرس وت سپ
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نازجاع اب نکم )۸(یگنهرس وت سپ
نآ ،زجاعِ یوخ و عبط دَْوَبن هکنآز

وگم ،ینیبیمن وا ِربج وت نوچ
؟وک دید ِناشن ،ینیب یمه رو

نآدب َتتسا لیم هک یراک نآ ره رد
نایِع ینیب یمه ار دوخ ِتردق

تساوخ و تسین تلیم هک یراک نآ ره رد
تسادخ زا نیک ،یدش یربج نآ ردنا

دنایربج ایند ِراک رد ایبنا
دنایربجٰ یبْقُع ِراک رد نارفاک

رایتخاٰ یبْقُع راک ار ایبنا
رایتخا ایند ِراک ار نالهاج

شیوخ ِسنجِ یوس هب یغرم ره هکنآز
شیپ شیپ ،ناج و سپ رد وا دََرپیم

دندمآ نیّجِس ِسنج نوچ نارفاک
)۱۰(دندمآ نییآشوخ ار ایند )۹(ِنْجِس

دنُدب نّییّلع ِسنج نوچ ایبنا
دندش لد و ناج ِنّییّلع یوس

۱۸ و ۷ تایآ ،)۸۳( نیفِّفَطُم هروس ،میرک نآرق

».ٍنيِّجِس يِفَل ِراَّجُفْلا َبَاتِك َِّنإ َّالَك«

».تسا نيّجِس رد بوتكم ناراكدب ِلامعا هك ديشاب هاگآ«

».نَيِّيِّلِع يِفَل ِراَْرَبأْلا َبَاتِك َِّنإ َّالَك«

».تسا بوتكم نّييّلِع رد ناكين لامعا هك ،اّقح«

رفیکِ مکح یارجا ِرومأم ،ناولهپ ،رکشل ورشیپ :گنهرس )۷(
یهن و رما و برض و روزِ نتفرگ راکب زا هیانک ،ناگنهرس ِلمع و تلاح :یگنهرس )۸(
نادنز :نْجِس )۹(
نتفریذپ لماک ِتیاضر و شوخ یور اب ار یزیچ :ندمآ نییآشوخ )۱۰(
-----------

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۱۲(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۱۱(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۱۲(
-----------

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
نتساک یُّلک و تسینوزفا ِّنظ

۱۹۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۵۸۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دُربب ار )۱۳(َمتاخ ،وید تتسد ز رو
درُمِب تتخب ،دش توف یهاشداپ

دابِع ای دش اتَرْسَح ای نآ زا دعب
)۱۴(دانَّتلاُمَْوی ات ،موتحم امش رب

ِ یونعمِ یهاشداپ و تموکح هکنآ زا سپ ،ٰیوه ِناگدنب یا«
».دییوگب اترسح او دیاب تمایق ِزور ات هاگنآ ،تفر نایم زا امش

۵۶ هیآ ،)۳۹( رمز هروس ،میرک نآرق

».َنيِرِخاَّسلا َِنمَل ُْتنُك ِْنإَوِ َّهللا ِْبنَج يِف ُْتطََّرف اَمٰ ىَلَع اَتَرْسَح اَي ٌسَْفن َلوَُقت َْنأ«

».مدوب ناگدننكهرخسم زا و ،مدرك ىهاتوك ادخ ِراك رد هك نم رب اترسح ىا :ديوگن ىسك ات«

۳۲ هیآ ،)۴۰( رفاغ هروس ،میرک نآرق
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۳۲ هیآ ،)۴۰( رفاغ هروس ،میرک نآرق

».ِدَانَّتلا َمَْوي ْمُكْيَلَع ُفاََخأ يِِّنإِ مْوَق اَيَو«

».مكانميب امش رب ديناوخب دايرف هب ار رگيدكي هك زور نآ زا ،نم موق ىا«

ىرِْكنُم ار نتشيوخ )۱۵(ِوير وت رو
؟یَرب ناج یک ،هنیآ و وزارت زا

.دنیوگ زین ار رتشگنا ِنیگن ؛رتشگنا :َمتاخ )۱۳(
زیخاتسر ِزورِ یماسا زا یکی :دانَّتلاُمَْوی )۱۴(
گنرین ،هلیح و رکم :ویر )۱۵(
-----------

۳۳۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

ار وت رم ملیفک نم ،یهاوخن نوچ
ادخ ِرادید و )۱۶(ٰىوْأمَلا ُتَّنَج

هناگتشه یاهتشهب زا یکي :ٰىوْأمَلا ُتَّنَج )۱۶(
-----------

۱۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وزا مناج یتساوخیم اعُد رد
وزا َمناتسِب رام ،َمبایب شِک

دش دودرَم اعُد ناک ار قح ِرکُش
دش دوس نآ ،متشادنِپ نایز نم

کالَه و تسا نایز ناک اهاعُد سَب
کاپ ِنادَزی دَونشَنیم مََرک زَو

۶۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسینِ یوس ،تسه زا درَگزاب
)۱۷(یتسیناّبر و یّبَر ِبلاط

)۲۰(مَرَم یو زا )۱۹(مَدَع نیا تسا )۱۸(لخَدِ یاج

مک و شیب ِدوجو نیا تسا جرخِ یاج

تسا یتسین نوچ ،قح )۲۱(ِعنُص ِهاگراک
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تسا یتسین نوچ ،قح )۲۱(ِعنُص ِهاگراک
تسا یتمیق یب هگراک ِنوُرب سپ

فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۱۷(
دوس ،دمآرد :لخَد )۱۸(
یدوبان ،یتسین :مَدَع )۱۹(
زیرگم :مَرَم )۲۰(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۱(
-----------

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۲۲(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسشوخ یا ونش ةَّنَجْلاِتَّفُح

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلاِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلاِتَّفُح«

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

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۲۲(
-----------

۲۵۲۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ببس ِعطق رد تسه نآرق هلمج
بهلوب ِکاله ،و شیورد )۲۳(ِّزِع

یدنمجرا ،ندش دنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۲۳(
-----------

۲۳۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  تسین بابسا زج ،قلخ ِدنبمشچ
تسین باحصا ز ،ببس رب دزرل هک ره 

۲۵۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مامت ات نآرق ِزاغآ ز نینچمه
مالَّسلاو ،تلع و تسا بابسا )۲۴(ِضفَر

دوب )۲۵(ازفاراک ِلقع زا هن نیا ِفشک
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دوب )۲۵(ازفاراک ِلقع زا هن نیا ِفشک
دوش ادیپ ار وت ات نک یگدنب

ندرک کرت ،ندرک درط ،نتخادنا رود :ضفَر )۲۴(
ریگاپ و تسد ،هدننک راتفرگ ،روآهلغشمً ازاجم :ازفاراک )۲۵(
-----------

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

۱۴۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نیب داب ،یدید شقن ِرابغ نوچ
نیب داجیاِ ُمزْلُق ،یدید وچ فک

 
راک هب دیآ رظن وت زک نیبب نیه

رات و دوپ )۲۷(یمحَل و )۲۶(ّیمحَش تیقاب
 

بات دوزفن اهعمش رد وتِ محَش
بابک دمان ار 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
 

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

یتسین ِرحبِ حرش یدینش نوچ 
یتسیا رحب نیا رب ات ،میاد شوک

تسیتسین نآ هاگراک ِلصا هکنوچ
تسیهت و تسا ناشنیب و الخ هک
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تسیهت و تسا ناشنیب و الخ هک

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

)۲۹(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

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

َقَبطنییالاب تسه نوچ یتسین
َقبَس ناشیورد دندُرب همه رب

هیپ :مْحَش )۲۶(
تشوگ :مْحَل )۲۷(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۲۸(
زاینیب :دَمَص )۲۹(
-----------

۱۶۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منک تناشیرپ ،نم رب یقشاع
منک تناریو هک نُک ترامع مک

۱۹۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ماهتسشنب رگا رحب ِنایمرد
ماهتسب مه وبس ِبآ رد عَْمط

۴۱۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،راطع

زونه یراد ینم وت و تفر رمع
زونه یراد ینمیاان رب هار

همه دیآ ینم رب دیآک مخز
زونه یراد ینم یجنریم وت ات

۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

ندیزرو قشع هب مرهشٔ هرهش هک منم
ندید دب هب ماهدولاین هدید هک منم

میشاب شوخ و میشک تمالم و مینک افو
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میشاب شوخ و میشک تمالم و مینک افو
ندیجنر تسیرفاک ام ِتقیرط رد هک

۱۳۰۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یهَش ِریت نآ هک نَکْشَم ار ریت
تسا یهگآ ِتْصَش ز ،یواتَرپ تسین

قح تُفگ َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
َقبَس دراد اهراک رب قح ِراک

ار ریت نکشم وت ،نکشب دوخِ مشخ
ار ریش درامش نوخ تمشخِ مشچ

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَم« ».ٰىَمَرَ َّهللا َّنِكٰ

».درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنه و«

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره 
نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هنَم یو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

 ۲۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دننک توعد نوچ هک دشاب نآ مزَح
دنانم ِناهاوخ و تسم :ییوگن وت

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِزُج ار افج ِناریسا هلمج ناهر زاب
یرظن هدنب ِزُج رد ینکن مه افج هب ات

۱۸۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۳۱(َمی وا و ددرگ رُد )۳۰(شَهبَش نآ

دش هاگآ هک ره صاخ )۳۲(ِیارِج نآز
دش )۳۳(هاگیرْجِا و برق یازس وا

دوش )۳۴(ناصُقن نوچ حورِ یارِج نآز
دوش نازرل نآ ِناصُقن زا شَناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۳۵(ِرازْنَمَس هک

قاّرب و هایس گنس یعون ،َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۳۰(
ایرد :مَی )۳۱(
یرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج )۳۲(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۳۳(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۳۴(
.َدیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای ِتخرد زا هوبنا یاج و نمسایِ غاب :رازنَمَس )۳۵(
-----------

۱۵۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد وت اب قلخ ِیافج نیا
ناهن دمآ رز ِجنگ ،ینادب رگ

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۳۱۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَلَقْلا َّفَج افج مه ،ار افج لب
مَلَقْلا َّفَج افو مه ار افو نآو

ثیدح

».ٍقال َْتَنا امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش کشخ«

».ٌنئاک َوُه امِب ُمَلَقْلا َّفَج«
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».ٌنئاک َوُه امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».تسا یندوب هچنآ هب ملق دش کشخ«

۳۳۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یرتشُم وش ناج هب ار تضایر سپ
یَرب ناج ،تمدخ هب نت یدرپس نوچ

رایتخایب تدیآ تضایر رو
رایماک یا ،هِد هنارکش ،هنب رس

نک رکش ،تضایر نآ داد تقح نوچ
نُکِ رماز تدیشک وا ،یدرکن وت

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مشوخ وت اب افج هب مه ،مشوخ وت اب افو هب مه
یرفس مدابم وتیب ،افج هب ین ،افو هب ین

۱۵۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دِج هب شفطل رب و رهق رب مقشاع 
دض ود ره نیا ِقشاع نم ،بَجَعلاوب

۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(ربص و رکُش رد َماوت )۳۶(ِعنُص ِقشاع

؟ربگ وچ مشاب یِک عونصم ِقشاع

دوب )۳۸(َرف اب ادخِ عنُص ِقشاع
دوب رفاک واِ عونصم ِقشاع

یراگدیرفآ :عنُص )۳۶(
الب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۳۷(
هوکش و لالج :َّرف )۳۸(
-----------

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یسکِ مشچ رد هدمآ دَُوَبن تلایخ هکنوچ
یرگنهریخ و هریت دَُوب هتشُک ِزبِ مشچ

۲۱۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۱۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین )۳۹(شْناعمِا کیلو ،یراد رظن وت
تسیا هدرک و تسا هدرسفا ٔهمشچ

َرکِفٔ هدنراگن دیوگ یمه نیز
رظن ِناعمِا هدنب یا نکب هک

درس بوک نهآ هک دهاوخیمن نآ
درگ دواد رب دالوپ یا کیل

۴ و ۳ هیآ ،)۶۷( کلُم هروس ،میرک نآرق

َمْحَّرلا ِقْلَخ يِف ٰىََرت اَمۖ  اًقَابِط ٍتاَواَمَسَ ْعبَس َقَلَخ يِذَّلا«  ِنٰ
».ٍرُوطُف ْنِم ٰىََرت ْلَه َرََصبْلاِ عِجْراَفۖ  ٍتُواََفت ْنِم

 للخ چيه نامحر ىادخ شنيرفآ رد .ديرفايب ار هقبط هقبط نامسآ تفه هك نآ«
»؟ىنيبىم ىفاكش نامسآ رد ايآ ،نكرظن رگيد راب سپ .ىنيبىمن ىمظنىب و

».ٌريِسَح َوُهَو ًائِساَخ ُرََصبْلا َكْيَِلإ ِْبلَْقَنيِ نَْيتَّرَك َرََصبْلاِ عِجْرا َُّمث«

».تشگ دهاوخ زاب وت دزن هب هدنامرد و هتسخ وت هاگن .رگنب و نك زاب مشچ زين رگيد راب«

رظن ِدید :ناعمِا )۳۹(
-----------

۲۴۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهج ِرازاب ِبناج ،ورَم هریخ ،ایَم هریخ
یَرَبن نآ ،یهدن نیا ،)۴۰(ٰیرَش و ْعیِب نیرَد هکناز

هلماعم ،شورف و دیرخ :ٰیرَش و ْعیِب )۴۰(
-----------

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یگمه نم مُدب وت اب ناهج ِنادنز ز شیپ
یرذگ یدوبن چیه مهگماد نیرب شاک
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۱۵۴۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ینادنز سفق ردنا وک غرم
تسا ینادان زا نتسَر دیوجنیم

۹۸۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناینادنز ام و نادنز ناهج نیا
ناهراو ار دوخ و نادنز نک هرفُح

ثیدح

».ِرِفاکْلا ُةَّنَج َو ِنِمْؤمْلا ُنْجِس اینُّدَلا«

».تسا رفاك تشهب و نموم نادنز ،ايند«

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مورنیم رفس چیه ،مشوخ :هک متفگب دنچ
یَرث هب ات یلُع ز هر رگن بعص ِرفس نیا

۹۲۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبن )۴۲(ایوپ ات و )۴۱(اریگ ات لفط
دوبن اباب ندرگ زج شبکرم

دومن اپ و تسد و تشگ یلوضف نوچ
)۴۴(دوبک و روک رد و داتفا )۴۳(انَع رد

اپ و تسد زا شیپ قلخ یاهناج
افص ردنا افو زا دندیرپیم

دندش یدنب )۴۵(اُوطِبْهِا رما هب نوچ
دندش یدنسرخ و صرح و مشخ سبح

۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق
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۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

 ىًدُه يِّنِم ْمُكََّنيِْتأَي اَّمِإَفۖ  اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق«
 ».َنُوَنزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ اَلَف َياَدُهَ عَِبت ْنََمف

 ،دیسر امش یوس هب نم زا یتیاده رگا سپ ؛دییآ دورف تشهب زا همه« :ميتفگ«
»».یهودنا هن و دنراد یمیب هن ،دننك ىوريپ ارم تیاده هك اهنآ

هاوخریش و میترضح )۴۶(لایِع ام
هِلاْلِل ٌلایِع ُقلَخَْلا :تفگ

دهد ناراب نامسآ زا وا هکنآ
دهد نان تمحر ز وک دناوت مه

یوق ،هدنریگ :اریگ )۴۱(
هدنیوپ ،هدنورهار :ایوپ )۴۲(
یتخس ،جنر ،ءانَع ِفّفخم :انَع )۴۳(
نآ زا یشان یاه بیسآ و ینهذ نم ِدید :دوبک و روک )۴۴(
دینک طوبُه ،دییآ دورف :اُوطِبْهِا )۴۵(
راوناخ :لایِع )۴۶(
-----------

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَرَم چیه ورب :تفگ ،ارم تفیْرفب وت ِفطل
یرطخ دشابن وت رب ،ممرک دشاب هقردب

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَدهبمَدِ یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا َّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

ثیدح

».ٍقال َْتنأ امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ«

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
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مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج
تسواِ یوک زا وا ِلَصاک ناج نآمه زج

ار تسود نیا راوْباّصق ،مَمَد رد
ار تسوپ ،شزغن ِزغم نآ دَلِه ات

۱۷۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک )۴۸(نمیا و )۴۷(غِراف 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 )۴۷(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۴۸(
-----------

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوش هتخپ ،ینک هجُرف ،یورب یبیرغ هب نوچ
یرنهرپ ،یربخاب نطو هب ییایب زاب

۵۹۷ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،یدعس

یماخ دوش هتخپ ات ،دیاب رفس رایسب
یماج دشَکنرد ات ،یفاص دوشن یفوص

۴۱۷۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نم شوگ رد دور یک تَّیعَم نآ
)۴۹(نََمز ِنارْوَد ِدِرگ مدرگن ات

؟زار مهف تَّیعَم زا نم منک یک
زارد یاهرفس ِدعَب زا هک زج

راگزور ،نامز :نََمز )۴۹(
-----------

۲۲۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 17 of 20

928_Qazal & Mathnavi 2022-08-10, 10:52 PM

۲۲۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرد دشاب َنطَوْلا ُّبُح نینچمه
تسخن هجاوخ یا ،سانشب نطو وت

ثیدح

».ِنامْيالا َنِم َنطَوْلاُّبُح«

».تسا نامیا زا یتسودنطو«

۲۲۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیاَم رذگب َنطَوْلا ُّبُحِ مَد زا
تسین یوس نیا ناج ،تسوس نآ نطو هک

۴۳۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

مَمِه نیو ،ِمیازَعِ خسَف نیردنا
مدق ره هَر رد دوب اشامت رد

تفای زاب وا ار جنگ ،دمآ هناخ
تفای زاس ییادخ ِفطل زا شراک

۳۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسَلِزنم رازه دنچ رشب ات کاخ ِدح زا
)۵۰(تََمناَمن هر ِرَس رب ،تمدُرب رهش هب رهش

ار وت مراذگن :تََمناَمن )۵۰(
-----------

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟منک هچ ار ربخ وتیب ،ربخ ِناج یا :متفگ
یربخیب رگم ؟وت زا دور هک دوخ ربخ ِرهب

۳۹۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند ِلاوحا زا هتفُخ
بر )۵۱(ِبیلقت ٔهجنپ رد ملق نوچ

 مَقَر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
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 مَقَر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
مَلَق زا شبنج هب درادنپ ،لعف

ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۵۱(
-----------

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نانزهار ِنخس نوچ ،نانخس مشوگ هب تفگ
یرسهریخ ارم درک ،رس ز هاش ارم دُرب

۲۹۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتساورد ،یرسیب ار نارس رگ
یتساورد یرس ار نانوگنرس

۲۶۷۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنلب زا تورام و توراه نآ زاب
دندمآ ریز نآز دندوب نت ِسنج

۲۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلغد و رکم ز هآ ،یلب تسا زارد هّصق
یرحس ار ام ِبش نیا شمرک دیامنن رگ

۱۲۰۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۲(بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس

ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم

 تسا ندروآ هدجس دننامه هدنبسچ یاه گنس نیا ندنک   
.دوش یم قح هب هدنب برق بجوم ،دوجس و

۱۹ ٔهیآ ،)۹۶( قلع هروس ،میرک نآرق

».ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو ُهْعِطُت اَل َّالَك«

».وش کيدزن ادخ هب و نك هدجس و نكم ىوريپ وا زا زگره ،هن«

هدنبسچ :بِزَل )۵۲(
-----------

۲۵۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۵۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟رخ ِلابند رد میداتفارد هچ
    َرتِ یاه لُگ زا و یوگ ناتسلگ زا

۳۷۸۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

داوج یا درادن نایاپ نخس نیا
داشَّرلاِب مَلَْعاُ هللاو ،نک متخ

 .درادن نایاپ نانخس نیا درمناوجٔ هدنشخب یا
.تسا رتاناد ،نامدرم ِتیاده و دشر هب دنوادخ هک نک مامت ار اهفرح نیا سپ

------------------------
:تاغل عومجم

نوبغم ،هدید نایز :نیبغ )۱(
هدش حبذ ،هدرم :هتشُک )۲(
ناریح ،درگنن رگید یاج هب و دزود رظن ییهطقن هب هک یسک :رگن هریخ )۳(
کاخ ات کالفا زا :یَرث هب ات یلُع ز )۴(
 شدرگ اب هودنا و مغ زا ییاهر ،ندرک جّرفت :ندرک هجُرف )۵(
نداد بیرف ،ندرک شوهیب :ندُرب رس زا )۶(
رفیکِ مکح یارجا ِرومأم ،ناولهپ ،رکشل ورشیپ :گنهرس )۷(
یهن و رما و برض و روزِ نتفرگ راکب زا هیانک ،ناگنهرس ِلمع و تلاح :یگنهرس )۸(
نادنز :نْجِس )۹(
نتفریذپ لماک ِتیاضر و شوخ یور اب ار یزیچ :ندمآ نییآشوخ )۱۰(
.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۱۱(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۱۲(
.دنیوگ زین ار رتشگنا ِنیگن ؛رتشگنا :َمتاخ )۱۳(
زیخاتسر ِزورِ یماسا زا یکی :دانَّتلاُمَْوی )۱۴(
گنرین ،هلیح و رکم :ویر )۱۵(
هناگتشه یاهتشهب زا یکي :ٰىوْأمَلا ُتَّنَج )۱۶(
فراع ،تسرپادخ :یناّبر )۱۷(
دوس ،دمآرد :لخَد )۱۸(
یدوبان ،یتسین :مَدَع )۱۹(
زیرگم :مَرَم )۲۰(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۱(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۲۲(
یدنمجرا ،ندش دنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۲۳(
ندرک کرت ،ندرک درط ،نتخادنا رود :ضفَر )۲۴(
ریگاپ و تسد ،هدننک راتفرگ ،روآهلغشمً ازاجم :ازفاراک )۲۵(
هیپ :مْحَش )۲۶(
تشوگ :مْحَل )۲۷(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۲۸(
زاینیب :دَمَص )۲۹(
قاّرب و هایس گنس یعون ،َقبَش ای َهبَش :َهبَش )۳۰(
ایرد :مَی )۳۱(
یرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج )۳۲(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۳۳(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۳۴(
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یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرجِا )۳۳(
نایز ،یتساک ،یمک :ناصُقن )۳۴(
.َدیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای ِتخرد زا هوبنا یاج و نمسایِ غاب :رازنَمَس )۳۵(
یراگدیرفآ :عنُص )۳۶(
الب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۳۷(
هوکش و لالج :َّرف )۳۸(
رظن ِدید :ناعمِا )۳۹(
هلماعم ،شورف و دیرخ :ٰیرَش و ْعیِب )۴۰(
یوق ،هدنریگ :اریگ )۴۱(
هدنیوپ ،هدنورهار :ایوپ )۴۲(
یتخس ،جنر ،ءانَع ِفّفخم :انَع )۴۳(
نآ زا یشان یاه بیسآ و ینهذ نم ِدید :دوبک و روک )۴۴(
دینک طوبُه ،دییآ دورف :اُوطِبْهِا )۴۵(
راوناخ :لایِع )۴۶(
هدوسآ و تحار :غِراف )۴۷(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۴۸(
راگزور ،نامز :نََمز )۴۹(
ار وت مراذگن :تََمناَمن )۵۰(
ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۵۱(
هدنبسچ :بِزَل )۵۲(


