
Page 1 of 8

591_Qazal & Mathnavi 3/3/16 4:25 PM

۱۹۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار دوخ وت نزب نم رب ار برط نک رادیب
ار دب مشچ یروک نادرگب نینچ یمشچ

ندرک هدنز تسنیا نم رب وت نزب ار دوخ
ار )۱(دََمتعُم نوسفا یسیع وچ نز هدرم رب

هن نم یور هب ور نآ هب رمق زا تیور یا
ار دبا تلود دص دشاب هدید هدنب ات

مدیشچ وت دنق زک مدیدب هعقاو رد
ار دز مان هسوب نیا یتفگ هک ناشن نآ اب

یدوب هتشگ هچ بر ای یدوب هتشرف ناج
ار *دَلَوْ ذِخVَتی ْمَل یدومنیم هرهچ زک

مدیدن رگد تروص مدیشک وت تسد نوچ
ار درخ رم هدرک مگ مدیدب ییشوه یب

هدرد راو محریب هدرد ران وچ ماج
ار دب و کین و ار دوخ منادن موش مگ ات

نک رپ مامت نکیل نک رپ ماج راب نیا
ار دسح دهن وس کی ددرگ ریس مشچ ات

`ا هلا ` رد `اب ز ییم هدرد
ار دسج دنک ناریو دنیب هلا حور ات

شوخ درخ هنیآ تفر شودمن بلاق زا
ار دمن نیا وت نزیم نونکا یهاوخ کنادنچ

۷۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیبب ار تمایق وش تمایق سپ
نیا تسا طرش ار زیچ ره ندید

مامت شاینادن وا یدرگن ات
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مامت شاینادن وا یدرگن ات
(۲)مhَظ ای دشاب راونا نآ هاوخ

لامک یناد ار لقع یدرگ لقع
)۳(لاُبذ یناد ار قشع یدرگ قشع

۲۶۲ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

تسیرپ کشر نآ تروص نم لد رد ات
تسیک ملاع ٔهمه رد نم وچ داشلد

تسیز منادیمن داش زجب هک qاو
تسیچ منادیمن یلو مونشیم مغ

۲۳۵ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

تسیک ز دادیب وت رب هک متفگ ین اب
تسیچ وت دایرف و هلان نایز چیهیب

ارم دندیرب یرکش ز هک اتفگ
تسیز منادیمن دایرف و هلانیب

۱۲۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ناکم` بارش وت یقاس
ار ناشنیب ناشن و مان نآ

یناور )۴(شیازف هک ازفب
ار ناور نک هناور و تسمرس

زومآرد ایب رگد راب کی
ار نایقاس وت wشگ یقاس

گنس لد زا شوجب همشچ نوچ
ار ناج و مسج یوبس وت نکشب

ار یم ناقشاع هد )۵(ترشع
ار نان نابلاط هد ترسح

ار نت سبح تسیرامعم نان
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ار نت سبح تسیرامعم نان
ار ناج غاب تسیناراب یم

ار نیمز هرفس رس متسب
ار نامسآ مخ رس اشگب

ار نیب بیع مشچ ود دنبرب
ار ناد بیغ مشچ ود یاشگب

دنامن هدکتب و دجسم ات
ار نآ و نیا میسانشن ات

شوماخ ناهج نآ هک شوماخ
ار ناهج نیا درآرد گناب رد

۱۱۱ هیآ ، )۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا يِف ٌكيِرَش ُهَل ْنُكَي ْمَلَو اًدَلَوْ ذِخVَتي ْمَل يِذVلاِ َ|q ُدْمَحْلا ِلُقَو اًريِبْكَتُ هْر|بَكَوۖ  |ل�ذلا َنِم �يِلَو ُهَل ْنُكَي ْمَلَو ِكْلُ

یسراف همجرت

ىكيرش ىرادناهج رد هن و هتفرگرب ىدنزرف هن هك تسار ىيادخ شياتس و ساپس« :وگب و
.مامت هب یاتسب یگرزب هب ار وا و .دراد یتسرپرس یناوتان و یراوخ یور زا هن و دراد

یسیلگنا همجرت

Say: "Praise be to Allah, who begets no son, and has no partner in (His) dominion 
Nor (needs) He any to protect Him from humiliation: yea, magnify Him for His greatness and glory!"

۳۵۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

خیش هب ریقف Yفگ رذع

تفگ لاوحا ار خیش نآ ریقف سپ
تفج درک تمارغ نآ اب ار رذع

باوج وا داد ار خیش لاؤس رم
)۷(باوَص و بوخ )۶(رِضَخ تاباوج نوچ

)۸(میلک ت`اؤس تاباوج نآ
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)۸(میلک ت`اؤس تاباوج نآ
میلع بر زا دومنب رِضَخ شک

دای ز نوزفا و لح شاهلکشم تشگ
داد )۹(حاتفِم شلکشم ره یپ زا

تشاد ثاریم مه شیورد رِضَخ زا
تشامگ رب تمه ،خیش باوج رد

تسا تمکح هچرا طَسَوا هار :تفگ
تسا تبسن اب مه زین طَسَوا کیل

مک تسه رتشا هب تبسن وج ِبآ
)۱۰(مَی وچمه نآ ار شوم دشاب کیل

نان راچ یاهتشا دوب ار هک ره
نآ طَسَوا تسه دروخ هس ای دروخ ود

تسا طَسَوا زا رود راچ ره دروخ رو
تسا )۱۱(َطب دننام صرح ریسا وا

دوب نان هد اهتشا ار وا هک ره
دوب نآ طَسَوا هک نادیم دروخ شش

یهتشا تسه نان هاجنپ ارم نوچ
ین ؟میتسدمه هدرگ شش ارت رم

لولم ییآ زامن تعکر هد هب وت
)۱۲(لوحُن رد میاین رد دصناپ هب نم

دوریم )۱۳(یفاح هبعک ات یکی نآ
دوشیم دوخ زا دجسم ات یکی نآو

دادب ناج یزابکاپ رد یکی نآ
دادب نان کی ات دنک ناج یکی نآو

دوریم تیاهن اب رد طسو نیا
دوب رخآ و لوا ار نآ رم هک

نآ رد ات دیابب رخآ و لوا



Page 5 of 8

591_Qazal & Mathnavi 3/3/16 4:25 PM

نآ رد ات دیابب رخآ و لوا
نایم ای طَسَوا دجنگ روصت رد

فرط ود درادن نوچ تیاهنیب
؟فَرَصنُم هنایم ار وا دوب یک

دادن سک شناشن رخآ و لوا
**دادَم ُرَْحبْلا ُهَل َناک ْوَل :تفگ

 .دنک نییعت تیاهن یب یارب یرخآ و لوا هتسناوتن سکچیه «
» .دوش لیدبت بّکرم هب ایرد بآ هچرگا :دومرف یلاعت قح

دادم یلک دوش رگ ایرد تفه
***دیما چیه ار ندش نایاپ رم تسین

 ،دوش لیدبت بکرم هب یگلمج ایرد تفه رگا «
» .تسین یهلا تاملک wفای نایاپ هب یدیما چیه

ملق رسکی دوب رگ هشیب و غاب
مک چیه ددرگن زگره نخس نیز

دوش یناف ملق و )۱۴(ربِح همه نآ
دوب یقاب ددعیب ثیدح نیو

یهگ دنام ار باوخ نم تلاح
یهرمگ ار نآ رم درادنپ باوخ

ناد رادیب ملد هتفخ نم مشچ
ناد راک رب ارم راکیب لکش

ماَنت یانیَع هک ربمغیپ تفگ
****مانَ`ا |بَر نَع یبلَق ُماَنی `

» .دورن باوخ هب ناگدیرفآ راگدرورپ هب هجوت زا مبلق یلو ،دور باوخب منامشچ :دومرف ربمایپ «

باوخب هتفخ لد و رادیب وت مشچ
)۱۵(باب حتف رد ملد هتفخ نم مشچ

۱۰۹ هیآ ، )١٨( فهك هروس ،میرک نآرق **
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۱۰۹ هیآ ، )١٨( فهك هروس ،میرک نآرق **

اًدَدَم ِِهْلثِمِب َاْنئِج ْوَلَو ي|بَر ُتاَِملَك ََدْفَنت َْنأ َْلبَق ُرَْحبْلا َدَِفنَل ي|بَر ِتاَِملَكِل اًداَدِم ُرَْحبْلا َناَك ْوَل ْلُق

یسراف همجرت

دوش مامت ،دنسیون ارم تاملك ات دوش بّكرم یگلمج ايرد رگا :وگب
.دیآ كمك هب زين ىرگيد ىايرد دنچ ره ،دوش مامت نم تاملك هك نآ زا شيپ

یسیلگنا همجرت

Say: "If the ocean were ink (wherewith to write out) the words of my Lord, sooner would the ocean be 
exhausted than would the words of my Lord, even if we added another ocean like it, for its aid."

۲۷ هیآ ، )۳۱( نامقل هروس ،میرک نآرق ***

ْ§ا يِف اَمVَنأ ْوَلَو ُةَْعبَس ِهِدْعَب ْنِمُ ه�دَُمي ُرَْحبْلاَو ٌمhََْقأ ٍةَرَجَش ْنِم ِضْرَ
ٌميِكَحٌ زيِزَعَ qVا Vِنإۗ ِ qVا ُتاَِملَك ْتَدَِفن اَم ٍرُحَْبأ

یسراف همجرت

 تشگ یم هدوزفا نادب رگید یایرد تفه و ،دش یم بکرم ایرد و دیدرگیم ملق نیمز یور ناتخرد همه رگا و
.تسا هنازرف دنمجرا دنوادخ انامه .دیسر یمن نایاپ هب ادخ تاملک ،دنسیون ار ادخ تاملک ات

یسیلگنا همجرت

And if all the trees on earth were pens and the ocean (were ink), with seven oceans behind it to add to its 
(supply), yet would not the words of Allah be exhausted (in the writing): for Allah is Exalted in Power, full of 

Wisdom.

ثیدح ****

یبلَق ُماَنیَ̀و یانیَع ُماَنت

.دباوخ یمن مبلق یلو دباوخ یم منامشچ

۳۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفج رای اب دوش وک یتخرد نآ
تفکش اپ ات رس ز شوخ یاوه زا
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تفکش اپ ات رس ز شوخ یاوه زا

فhخ رای وا دید نوچ نازخ رد
فاحل ریز رس و ور وا دیشک رد

تسا wفشآ hب دب رای :تفگ
تسا wفخ مقیرط دمآ وا هکنوچ

فهک باحصا زا مشاب مپسخب سپ
)۱۶(فهَل سوبحم نآ سونایقد ز هب

دوب سونایقد فورصم )۱۷(ناشهَظَقی
دوب سومان ٔهیامرس ناشباوخ

تسا شناد اب نوچ تسا یرادیب باوخ
تسشن نادان اب هک یرادیب یاو

دندز )۱۸(نمهب رب همیخ ناغاز کنوچ
دندز نت و دندش ناهنپ نhبلب

تسا شماخ لبلب رازلگ یب کناز
تسا شُکیرادیب دیشروخ تبیغ

۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هاش ناویح ّسح یدیدب رگ
ار qا رخ و واگ یدیدب سپ

ارت رم رگید ّسح یدوبن رگ
اوه نوریب ز ناویح سح زج

؟یدب یک )۱۹(مVَرکُم مدآینب سپ
؟یدش مَرحَم کرتشم ّسح هب یک

۳۵۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرگید ّسح جنپ ار ملد رم
تسرظنم ملاع ود ره ار لد ّسح

هاگن نم رد نکم دوخ فعض ز وت
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هاگن نم رد نکم دوخ فعض ز وت
)۲۰(هاگتشاچ بش نامه نم رب بش وت رب

غاب وچ نادنز نآ نم رب نادنز وت رب
*****غارف هتشگ ارم یلوغشم نیع

لُگ هتشگ لِگ ارم لِگ رد وت یاپ
لهد و )۲۱(روس ارم متام ارت رم

۳۷ هیآ ، )۲۴( رون هروس ،میرک نآرق *****

...qVِا ِرْكِذ ْنَعٌ ْعَيب ََ̀وٌ ةَراَجِت ْمِهيِهُْلت َ` ٌلاَجِر

یسراف همجرت

» .…دراد یمن لوغشم ادخ دای زا ار نانآ یدتس و داد چیه هک ینادرم کاپ «

یسیلگنا همجرت

By men whom neither traffic nor merchandise can divert from the Remembrance of Allah…

دامتعا دروم :دََمتعُم )۱(
یکیرات :مhَظ )۲(
هلاُبذ عمج ،اه هلعش ،اه هلیتف :لاُبذ )۳(
شیازفا :شیازف )۴(
یداش ،یشوخ :ترشع )۵(
رضِخ ترضح :رِضَخ )۶(
تسرد و تسار :باوَص )۷(
یسوم ترضح :میلک )۸(
دیلک :حاتفِم )۹(
ایرد :مَی )۱۰(
یباغرم :َطب )۱۱(
.تسا هدمآ یگتسخ و فعض ینعم هب اجنیا رد ،یرغ` :لوحُن )۱۲(
هنهرباپ :یفاح )۱۳(
رهوج ،بّکرم :ربِح )۱۴(
.تفرعم یاهرد ندوشگ اجنیا رد ،رد ندوشگ :باب حتف )۱۵(
ندروخ ترسح ،ندش نیگهودنا ،غیرد :فهَل )۱۶(
یرادیب :هَظَقی )۱۷(
ناتسمز روظنم ،یسمش لاس مهدزای هام :نمهب )۱۸(
دنمجرا و یمارگ :مVَرکُم )۱۹(
زور :هاگتشاچ )۲۰(
نشج :روس )۲۱(


