
Page 1 of 12

566_Qazal & Mathnavi 7/29/15 5:23 PM

۵۴۴ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم  

دوش هراپ دحا هوک وت شبات کی ز هک یا
!؟دوش هراچیب و قشاع یلگ تشم را بجع هچ

دوش موم رجح گنس یرگن شفطل هب کنوچ
دوش هراخ دوخ وت موم یرگن شرهق هب کنوچ

دوش هدنز لد هدرم ،ینک هحون ،ینک هحون
دوش هراک نیا وت ناج ،ینک راک ،ینک راک

نارگ دنب شیهنیم ،ناج دراد رفس مزع
دوش هراوآ تبقاع ار وت دنب دَُلکِس رب

دوش هاشنهش وید دورب نامیلس کنوچ
دوش هراّما وت سفن درخ و ربص دورب نوچ

وا زا وت ینیبن گنر ،ناهج تستفرگ قشع
دوش هراسخر یدرز دنزب نت رب وچ کیل

دوب لعل یرتشم وک دیاب یاهچب هش
دوش هراوخمغ وت رهب وک دیاب یاهردان

امش دهم نیمز تسه ،ادخ لوق زا ونشب
!؟دوش هراوهگ هتسب ارچ لفط دوبن رگ

یشکب شملح نماد ،شبضغ زا یهجب نوچ
دوش هراب مرک و فطل ار وت هدنزوس شتآ

تسا قح دیشروخ هرخُس نم هیاس نیا شدرگ
دوش هراتسا هرخُس شلد هک مجنم وچ ین
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دوش هراتسا هرخُس شلد هک مجنم وچ ین

۱۴۳ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق 

ِ لََبجْلا ىَِلإْ ُرظْناِ نِكََٰلو يِناََرت ْنَلَ لاَقۚ َ كَْيِلإْ ُرظَْنأ يِِنَرأ wَبرَ لاَقُ هuَبرُ هَمnَلكَو اَِنتاَقِيmِٰ ىَسُومَ ءاَج اmnََو
َ لاَقَ قاََفأ اnمََلفۚ  اًِقعَصٰ ىَسُوم nَرخَو اًّكَدُ هََلعَجِ لََبجِْللُ هuَبرٰ ىnَلجَت اnمََلفۚ  يِناََرتَ فَْوسَفُ هَناَكَم nَرَقْتساِ نِإَف

.َِ�ِنمُْؤmْاُ لnوَأ اََنأَوَ كَْيِلإُ ْتُبتَ كَناَحُْبس

یسراف همجرت

 ]ار دوخ[اراگدرورپ :درک ضرع ،تفگ نخس یو اب شراگدرورپ و ،دمآ ام هاگ هدعو هب یسوم نوچ و
 یاج رب رگا رگنب هوک نادب یلو .دید یهاوخن ارم زگره :دومرف .منیبب ار وت ات هدب ناشن نم هب

.دید یهاوخ ارم مه وت ،دنام رارقرب و تباث دوخ
 شوه هب نوچ و .داتفا شوه یب یسوم و دومن یش�تم ار نآ ،درک هولج هوک رب شراگدرورپ نوچ
 نمؤم نیتسخن نم و  مدروآ هبوت تهاگرد هب ]قولخم اب تسناجم هنوگره زا[ یهّزنم وت :تفگ دمآ

 .متسه ]رس مشچ هب وت ندوب یندیدان هب[

یسیلگنا همجرت

When Moses came to the place appointed by Us, and his Lord addressed him, 
He said: "O my Lord! show (Thyself) to me, that I may look upon thee." 
Allah said: "By no means canst thou see Me (direct); But look upon th

 mount; if it abide in its place, then shalt thou see Me.
" When his Lord manifested His glory on the Mount, He made it as dust.

 And Moses fell down in a swoon. When he recovered his senses 
he said: "Glory be to Thee! to Thee I turn in repentance, and I am the first to believe".

۵۳ هیآ ،)۲۰( هط هروس ،میرک نآرق

ً ءاَمِ ءاَمnسلاَ نِمَ لَْزَنأَوً �ُُبس اَهِيفْ ُمكَلَ كََلَسو اًْدهَم َضَْرْ�اُ ُمكَلَ لَعَج ِيذnلا
.ٰىnتَش ٍتاَبَن ْنِم اًجاَوْزَأ ِهِب اَنْجَرْخَأَف

یسراف همجرت

 نامسآ زا و دروآ دیدپ امش یارب ییاههار نآ رد و درک یاهراوهگ ناتیارب ار نیمز هک ییادخ نامه
.میدروآرب نوگانوگ ناهایگ عاونا نادب هکداتسرف یبآ
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.میدروآرب نوگانوگ ناهایگ عاونا نادب هکداتسرف یبآ

یسیلگنا همجرت

"He Who has, made for you the earth like a carpet spread out; 
has enabled you to go about therein by roads (and channels(; 

and has sent down water from the sky." With it have 
We produced diverse pairs of plants each separate from the others.

۷۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

باجح ددرگ رظن نیز اهضرغ رو
بیج ز نکفا نورب ار اهضرغ نیا

تسیاَم یزجع رب کشخ یراین رو
تس )۱(یِزجعُم هدیزگ زجاع اب هکناد

داهن تریجنز تسا یریجنز زجع
داشگ دیاب )۲(ْهِنْریجنز رد مشچ

تسیز wیداه یاک نک )۳(عرّضت سپ
؟تسیچ ز نیا متشگ هتسب مدوب زاب

مَدَق رَش رد ماهدرشفا رتتخس
مد هب مد ترهق ز مرسُخ یفَل هک

۲ هیآ ،)۱۰۳( رصعلا هروس ،میرک نآرق 

.ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنِْ�ا nِنإ

یسراف همجرت

.تسا یراکنایز رد ناسنا هک یتسارب

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

Verily Man is in loss

۸۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَرَد سَکٔ هدرپ هک دهاوخ ادخ نوچ
دََرب ناکاپ ٔهنعط ردنا شلیم

سَک بیع دشوپ هک دهاوخ ادخ نوچ
سََفن نابویعم بیع رد دنز مک

دنک یرای نامهک دهاوخ ادخ نوچ
دنک یراز بناج ار ام لیم

تسوا نایرگ نآ هک یمشچ )۴(ُکنُخ یا
تسوا نایرب نآ هک لد نویامه یا

۷۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم 

یاهدرپ ردنا و یدنک یسب ناج
یاهدروان دب لصا ندرم کناز

مامت ندنک ناج تسین یریمن ات
ماب هب ییآن نابدرن لامکیب

دَُوب مک هیاپ ود هیاپ دص ز نوچ
دَُوب مرحمان هدنشوک ار ماب

دَُوب مک زگ دص ز زگ کی نَسَر نوچ
؟دور یِک هَچ زا ولد ردنا بآ

ریما یا یباین یتشک نیا قرغ



Page 5 of 12

566_Qazal & Mathnavi 7/29/15 5:23 PM

ریما یا یباین یتشک نیا قرغ
ْ�ا uنَم وردنا یْهَننِب ات ریخَ

تسا قراط وک ناد لصا رخآ wنَم
تسا قراغ ار )۵(یَغ و ساوسو یتشک

دوش )۶(قرزا دبنگ باتفآ
دوش قرغتسم کنوچ شه یتشک

زارد ندنک ناج تشگ یدرمن نوچ
)۷(زاَرط عمش یا حبص رد وش تام

ناهن ام نارتخا دنتشگن ات
ناهج دیشروخ تسا ناهنپ هکناد

نکش مه رد )۸(ینم نز دوخ رب زرگ
نت مشچ دمآ شوگ ٔهبنپ هکناز

)۹(یند یا دوخ ینزیم دوخ رب زرگ
ینم نیا )۱۰(ملاعِف ردنا تسوت سکع

یاهدید نم تروص رد دوخ سکع
یاهدیشوج رب شیوخ لاتق رد

ورف دش هچ رد هک یریش نآ وچمه
وا تشادنپ دوخ مصخ ار دوخ سکع

۱ هیآ ،)۸۶( قراطلا هروس ،میرک نآرق 

)١( ِقِراnطلاَو ِءاَمnسلاَو

)٢( ُقِراnطلا اَم َكاَرَْدأ اَمَو

)٣( ُبِقاnثلا ُمْجnنلا
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)٣( ُبِقاnثلا ُمْجnنلا

یسراف همجرت

.درگبش هراتس و نامسآ هب دنگوس

!؟تسیچ درگبش هراتس یناد هچ وت و

.تسا ناشخرد هراتس نامه

یسیلگنا همجرت

By the Sky and the Night-Visitant (therein)

And what will explain to thee what the Night-Visitant is?

It is the Star of piercing brightness

۱۴۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۱(بنُُرط و قاط نک کرت هر نیردنا

بنُجَم وت دبنجن )۱۲(تزو�ق ات

دَُوب مُد دبنجب رس یب وا هک ره
دَُوب مدژک شبنُج نوچ ششبنُج

کانرهز و تشز و روک بش و ورژک
کاپ ماسجا )۱۳(َ¬سَخ وا ٔهشیپ

دَُوب نیا شّرِس هک ار نآ بوکب رَس
دَُوب نیا شّرمتسم یوخ و قلُخ

۷۳۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۳۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یکشیب دشاب تسه دض یفن
یکدنا ینادب ار دض دض ز ات

تسین م�عا دض یفن زج نامز نیا
تسین مادیب یمد تأشن نیردنا

)۱۴(بابُلُوذ یا نآ دیاب تباجحیب

باجح نآ ّرَدَرب و نیزگب ار گرم

یور یروگ رد هک یگرم نانچ هن
یور یرون رد هک یلیدبت گرم

درمب یگچب نآ تشگ غلاب درم
)۱۶(دُرتِس یگنز )۱۵(تَْغبِص دش ییمور

دنامن یکاخ تایه دش رز کاخ
دنامن یکانمغ راخ دش حرف مغ

۳۵۸۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

.تسا هدروخ وا میدروآیم هک ار )۱۷(هدنَوَرت یاههویم نآ یک ار نامقل رم ناشاتهجاوخ و نام_غ ندرک مهتم

¬شیوخ ٔهجاوخ شیپ نامقل دوب
)۱۸(نتراوخ شناگدنب نایم رد

غاب هب ار نام�غ وا داتسرفیم
غارف رهب شدیآ هویم هک ات

)۱۹(لَیُفط نوچ نام�غ رد نامقل دوب

لْیَل وچمه تروص هریت یناعم رپ

ار عمج یاههویم نام�غ نآ
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ار عمج یاههویم نام�غ نآ
ار عمط )۲۰(بیهن زا دندروخب شوخ

نآ دروخ نامقل :دنتفگ ار هجاوخ
نارگ و تشگ شُُرت نامقل رب هجاوخ

ببس زا نامقل درک صحفت نوچ
بل داشگب شاهجاوخ باتِع رد

ادخ شیپ ادwیَس :نامقل تفگ
)۲۱(یضترُم دشابن نیاخٔ هدنب

میرک یا ار نامهلمج نک ناحتما
)۲۲(میمَح بآ زا وت هد رد نامریس

)۲۳(ن�ک یارحص هب ار ام نآ زا دعب

ناودیم هدایپ ام هراوس وت

ار رادرکدب وت رگنب ناهگنآ
ْ�ا ُفشاک یاهْعنُص ار )۲۴(رارسَ

میمح بآ زا هجاوخ یقاس تشگ
میب ز نآ دندروخ و ار نام�غ رم

اهتشد رد ناشدناریم نآ زا دعب
اهتشك نايم ىدندیودیم

)۲۵(انَع زا ناشیا دنداتفا رد یق

اههویم ناشیز دروآیم بآ

فان ز یق دمآ رد ار نامقل هک نوچ
فاص بآ شنورد زا دمآرب یم

دومن نیا دناد وچ نامقل تمکح
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دومن نیا دناد وچ نامقل تمکح
؟دوجُوْلا uبَر ِتمکح دشاب هچ سپ

اهuُلک رِيارnسلا و 'یْلُبت َمَْوی
'یَهتْشُی� ٌنِماک ُْمْکنِم َناب

 .دوش یم �مربامش یاهزارو اهنورد همهو .دسر یم ارف زیخاتسر زور(
).دنوش �مرب اهنآ دیرادن لیم امش هک دوش یم شاف یرارسا امش زا زور نآ رد

ْتَعwطُق ً،امیمح ًءام اوُقُس نوچ
ْ�ا ُةلمُج ْتَعِضُْفا اّمِم ،ِراتسَ

 ،دوش هراپ هراپ اهنآ ینورد یاضعا و دنروخ خزود نازوس بآ زا هک یعقوم(
).دیآ راب هب ییاوسرو دور رانک اه هدرپ همه

نارفاک باذع دمآ نآ زا ران
ناحتما دشاب ران ار )۲۶(رَجَح هک

دنچ دنچ ام ار گنس نوچ لد نآ
دنپ تفرذپیمن و میتفگ مرن

گر تفای دب یوراد ار دب شیر
گس نادند دزس ار رخ رس رم

تسا تمکح ،نیثیبخَْلا تاثیبخَْلا
تسا تباب و تفج تشز مه ار تشز

ورب یهاوخیم هک یتفج ره وت سپ
وش تسود تافص و لکشمه و وحم

وش رون دعتسم یهاوخ رون
وش رود و نیبشیوخ یهاوخ رود

)۲۷(برَخ نجِس نیزا یهاوخ یهر رو
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)۲۷(برَخ نجِس نیزا یهاوخ یهر رو

ْبَِرتْقاَو ْدُجْسا َو تسود زا شکم رس

۹ هیآ ،)۸۶( قراطلا هروس ،میرک نآرق 

)٩( ُرِئاَرnسلا ىَْلُبت َمَْوي

یسراف همجرت

.دتفا نوریب هدرپ زا اهزار هک یزور

یسیلگنا همجرت

The Day that (all) things secret will be tested

۱۵ هیآ ،)۴۷( دمحم هروس ،میرک نآرق 

ْ نِمٌ راَهَْنأَوُ هُمْعَطْ رnَيغََتيْ َملٍ ََ«لْ نِمٌ راَهَْنأَوٍ نِسآِ ْرَيغٍ ءاَمْ نِمٌ راَهَْنأ اَهِيفۖ َ نُوقnُتmْاَ ِدعُو يِتnلاِ ةnَنجْلاُ لََثم
َ ُوهْ نَمَكۖ ْ ِمهwَبرْ نِمٌ ةَِرْفغَمَوِ تاََرمnثلا wلُكْ نِم اَهِيفْ ُمهََلوۖ  ىًَّفصُمٍ لَسَعْ نِمٌ راَهَْنأَوَ ِ�ِبراnشِللٍ ةnَذلٍ ْرمَخ

.ْمُهَءاَعَْمأ َعnطَقَف اًميَِمح ًءاَم اوُقُسَو ِراnنلا يِف ٌدِلاَخ

یسراف همجرت

 و ل�ز بآ زا تسا ینارابیوج  نآ رد هک تسا نیا دنداد هدعو نایقتم هب هک یتشهب فصو
 ناگدنماشآ شخب تذل هک یا هداب زا ینارابیوج و دوشن نوگرگد شمعط هک یریش زا ینارابیوج
 و رتمهم و دراد دوجو یا هویم هنوگ همه اجنآ رد ناشیا یارب و .بان نیبگنا زا ینارابیوج و تسا
 رد هرامه هک دنتسه یناسک دننام ناشیا ایآ .ناشراگدرورپ یوس زا تسا یشزرمآ همه زا رت�اب

!؟دنک هراپ هراپ ار ناشاه هدور و لد هک دنهد ناشدروخ هب ناشوج بآ و دنا خزود شتآ

یسیلگنا همجرت

(Here is) a Parable of the Garden which the righteous are promised: 
in it are rivers of water incorruptible; rivers of milk of which the 
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taste never changes; rivers of wine, a joy to those who drink; and 
rivers of honey pure and clear. In it there are for them all kinds of 

fruits; and Grace from their Lord. (Can those in such Bliss) be 
compared to such as shall dwell for ever in the Fire, and be given, to 

drink, boiling water, so that it cuts up their bowels (to pieces)?

۷۴ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق 

ُ راَهَْنْ�اُ هِْنمُ رnجََفَتي اmََِ ةَراَجِحْلاَ نِم nنِإَوۚ ً ةَْوسَق uَدَشأْ وَأِ ةَراَجِحْلاَكَ يِهَفَ كِٰلَذِ ْدعَبْ نِمْ ُمكُبُوُلقْ َتسَق nُمث
َ.نُوَلمْعَت اnمَعٍ لِفاَغِبُ n¿ا اَمَوۗ ِ n¿اِ ةَْيشَخْ نِمُ ِطْبهَي اmََ اَهِْنم nنِإَوۚ ُ ءاmَْاُ هِْنمُ جُْرخََيفُ قnقnشَي اmََ اَهِْنم nنِإَوۚ 

یسراف همجرت

 ،اهگنس زا یا هراپ زا هك ارچ .رتتخس اي ،گنس نوچمه ،دش تخس نآ زا دعب امش ىاهلد سپس
 ميب زا اهنآ زا ىخرب و ،دوارت نوریب اهنآ زا بآ و دفاكشىم اهنآ زا ىاهراپ و دشوجرب نارابيوج

.تسين لفاغ دينكىم هچنآ زا ادخ و ،دزيرىم ورف ادخ

یسیلگنا همجرت

Thenceforth were your hearts hardened: They became like a rock 
and even worse in hardness. For among rocks there are some from 
which rivers gush forth; others there are which when split asunder 
send forth water; and others which sink for fear of Allah. And Allah 

is not unmindful of what ye do.

۱۹ هیآ ،)۹۶( قلع هروس ،میرک نآرق 

.ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو . . .

یسراف همجرت

» وش کیدزن ادخ هب و نک هدجس «

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

But bow down in adoration, and bring thyself the closer (to Allah)!

هدننک زجاع :زِجعُم )۱(
هدنهن ریجنز :هِنریجنز )۲(
ندرک یراز :عرّضت )۳(
اشوخ :ُکُنخ )۴(
یهارمگ :یَغ )۵(
یبآ ،دوبک :قزرا )۶(
.راسخر ابیز ناقوشعم و نایوربوخ زا هیانک :زارَط عمش )۷(
ینیبدوخ :ینم )۸(
هیامورف :ینَد )۹(
لامعا ،اهراک :لاعِف )۱۰(
یرهاظ ل�ج و هوکش :بنُرُط و قاط )۱۱(
گنهاشیپ ،امنهار :زو�ق )۱۲(
ندرزآ :¬سَخ )۱۳(
درخ بحاص ،دنمدرخ :بابُلُوذ )۱۴(
گنر :تَغبِص )۱۵(
درک کاپ ،دودز :درتس )۱۶(
سرون :هدنَورَت )۱۷(
.دشاب ناوتان و فیعض یمسج یاراد هک یسک :نتراوخ )۱۸(
لگنا ،یدایز :لیَفُط )۱۹(
ندش راداو ینعم هب اجنیا رد ،میب و سرت :بیهن )۲۰(
هدیدنسپ :یضترُم )۲۱(
مرگ بآ :میمَح )۲۲(
میظع ،گرزب :ن�ک )۲۳(
اهزار هدننکراکشآ :رارسَ�ا فشاک )۲۴(
یتخس و جنر ینعم هب ءانَع ففخم :انَع )۲۵(
گنس :َرجَح )۲۶(
ناریو نادنز :برَخ نجِس )۲۷(


