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۲۶۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینیچ رتخد نآ خر ینیبن هک مریگ
!؟ینیبن هدرپ نیا شبنج وا شبنج زا

تسا ناهن کBفا رد هک هم نآ شبات زا
ینیمز یازجا رد وت یدیدب هام دص

فلاخم داب رد هدش ناشیرپ گرب یا
!؟ینینچ هک ینیبن وت ینیبن داب رگ

یبنجن وت دبنجن هشیدنا ز داب رگ
ینیشن وت دنیشن چیه رگا داب نآ و

لاوحا شدرگ نیا رد حور و کلف و شرع
ینیسپزاب نآ وت و دنراطق هب رتشا

نوخ نیا زا وت روخیمه و شیوخ رب وت بنجیم
ینینج لفط یکی خرچ مکش ردناک

دیآرد درد کی هگان تلد خرچ رد
ینیا هن هک ینادب ،خرچ زا ینزرب رس

زیربت قحلا سمش هرهچ تمهن هام
ینیما وت ار ناهج ود ناما کنآ یا

نوخ نیا رد وت لد یا نک ربص مهن هام ات
ینید و قحلا سمش هک هاش یا ییوت هم نآ

۳۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

تسا kفشآ Bب دب رای :تفگ
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تسا kفشآ Bب دب رای :تفگ
تسا kفخ مقیرط دمآ وا هکنوچ

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

دوب سونایقد فورصم )۲(ناشهَظَقی
دوب سومان ٔهیامرس ناشباوخ

۳۵۸۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ىركنم ار kشيوخ )۳(وير وت رو
یرب ناج یک هنیآ و وزارت زا

۱۹۰۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۶۲۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تفر )۴(راوخلِگ یکی یراطع شیپ
تفَز صاخ دنق )۵(جولَبا دَرَخ ات

۶۲۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نم یوزارت گنس لگ :تفگ
تسا ندیرخب رکش لیم ارت رگ

۶۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسروخلِگ هک نآ شیپ :دوخ اب تفگ
تسا رز زا رتوکن لِگ ؟دوب هچ گنس

۶۳۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا لگ زا تگنس و گنس یرادن رگ 
تسا لدٔ هویم ارم لگ هب و هب نیا

)۶(دادِتعا ز وزارت ٔهفک نآ ردنا
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)۶(دادِتعا ز وزارت ٔهفک نآ ردنا
داهن ار لِگ نآ گنس یاج هب وا

تسد هب رگید ٔهفک یارب سپ
تسکشیم ار رکش نآ ردق هب مه

)۷(دنام رید وا یاهشیت شدوبن نوچ
دناشن اجنآ رظتنم ار یرتشم

)۸(تِفکِشان روخلگ دوب وس نآ شیور
تفرگ ندیدزد هدیشوپ وزا لگ

ناهگان دیابن هک ناسرت سرت
ناحتما زا دتف نم رب وا مشچ

درک لوغشم دوخ و نآ راطع دید
درزیور یا نیه دزد رتنوزف هک

یربیم نم لگ زو یدزدب رگ
یروخیم دوخ یولهپ زا مه هک ور

یرخ زا کیل نم ز یسرت یمه وت
یروخ رتمک وت هک مسرتیمه نم

ما ین قمحا نانچ ملوغشم هچرگ
ما ین زا وت یشک نوزفا رکش هک

دومزآ ز ار رکش رم ینیبب نوچ
دوب یک لفاغ و قمحا ینادب سپ

۶۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

کلُم )۹(کولمَم دوخ دیتسه نامز نیک
)۱۰(کلُه ز وا دیهجب کنآ کلم کلام

ناهج نیا ریسا یا )۱۱(هنوگزاب
ناهج نیا ریما یدرک دوخ مان

ناج سوبحم ناهج نیأ هدنب وت یا
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ناج سوبحم ناهج نیأ هدنب وت یا
؟ناهج ٔهجاوخ ار شیوخ ییوگ دنچ

۲۴۴۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وجم ار لِگ رخَم ار لِگ روخَم لِگ
وردرز میاد تسراوخ لگ کناز

ناوج یشاب امیاد ات روخب لد
ناوغرا نوچ تاهرهچ یلجت زا

۹۶۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههشیدنا و )۱۲(ضَرَع نآ سدنهم زا
اههشیب زا نوتس و دروآ تلآ

یاهشیپ ره ٔهیام و لصا تسیچ
یاهشیدنا و ضَرَع زج و لایخ زج

ضَرَغ یب ار ناهج یازجا هلمج
ضَرَع زا زج دشن لصاح رگن رد

لمع رد دمآ رخآ رکف ِلوا
لزا رد ناد نانچ مَلاع )۱۳(َِتْیُنب

دوب لوا لد رکف رد اههویم
دوشیم رخآ هب رهاظ لمع رد

یدناشنب )۱۴(رَجَش یدرک لمع نوچ
یدناوخ لوا فرح رخآ ردنا

تسلوا شخیب و گرب و خاش هچرگ
)۱۵(تسلَسرُم هویم رهب زا همه نآ

دوب کBفا نآ زغم هک یرِس سپ
دوب )۱۶(ک�ْوَل ٔهجاوخ رخآ ردنا

لاقم و ثحب نیا تسا ضارعا لقن
)۱۷(لاگَش و ریش نیا تسا ضارعا لقن



Page 5 of 8

592_Qazal & Mathnavi 1/28/16 9:41 AM

)۱۷(لاگَش و ریش نیا تسا ضارعا لقن

ات دندوب ضَرَع دوخ مَلاع هلمج
*یَتا ْلَه دمایب ینعم نیردنا

)۱۸(رَوُص زا ؟دیاز هچ زا اهضَرَع نآ

َرکِف زا ؟دیاز هچ زا مه رَوُص نیو

ّلُک لقع زا تستَرکِف کی ناهج نیا
)۱۹(لُسُر اهتروص و تسهاش نوچ لقع

۱ هیآ ، )۷۶( ناسنا هروس ،میرک نآرق *

)١( اًروُكْذَم ًاْئيَش ْنُكَي ْمَل ِرْه�دلا َنِم ٌ�ِح ِناَسْنِْ�ا ىَلَعٰ ىََتأ ْلَه

)٢( اًريِصَب اًعيِمَسُ هَانْلَعَجَف ِهِيَلْتَبنٍ جاَشَْمأ ٍةَْفطُن ْنِم َناَسْنِْ�ا َانْقَلَخ ا�ِنإ

)٣( اًرُوفَك ا�ِمإَو اًرِكاَش ا�ِمإ َليِب�سلاُ هَاْنيَدَه ا�ِنإ

)۴( اًريِعَسَو Bَ�ًَْغأَو َلِسBََس َنيِرِفاَكِْلل اَنَْدتَْعأ ا�ِنإ

ْ¤ا �ِنإ )۵( اًرُوفاَك اَهُجَازِم َناَك ٍْسأَك ْنِم َنُوبَرْشَي َراَْربَ

یسراف همجرت

)۱( ؟دوبن یرکذ لباق زیچ وا هک تشذگ یراگزور یمدآ رب هک تسا نیا هن رگم
 .میا هدینادرگ انیب و اونش ار وا ببس نیمه هب و مییامزآ یم ار وا و میدیرفآ هتخیمآ یا هفطن زا ار یمدآ ام هتبلا

)۲(
)۳( .دنک یساپسان سب ای دشاب راذگساپس هاوخ میداد ناشن وا هب ار هار ام
)۴( .میا هدروآ مهارف نازورف ییاه هلعش و اهدنب و اهریجنز نارفاک یارب ام هتبلا

)۵( .تسا هتخیمآ شوخ یرطع اب هک دنشون یماج زا ناکین نامگ یب

یسیلگنا همجرت

Has there not been over Man a long period of Time,
when he was nothing - (not even) mentioned? (1)

Verily We created Man from a drop of mingled sperm,
in order to try him: So We gave him (the gifts), of Hearing and Sight. (2)

We showed him the Way: whether he be grateful or ungrateful (rests on his will). (3)
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For the Rejecters we have prepared chains, yokes, and a blazing Fire. (4)

As to the Righteous, they shall drink of a Cup (of Wine) mixed with Kafur. (5)

باتک زاغآ ،همانهاش ،یسودرف
ملاع شنیرفآ ردنا راتفگ

یمه دیوج مارآ و باوخ و روخ
یمه دیوج ماک یگدنز نازو

درخ ایوج هن و نابز ایوگ هن
درورپ نت کاشاخ ز و کاخ ز

راک ماجرف کین و دب دنادن
راگدرک یگدنب وزا دهاوخن

باتک زاغآ ،همانهاش ،یسودرف
مدرم شنیرفآ ردنا راتفگ

دیدپ دمآ مدرم یرذگب نیز وچ
دیلک رسارس ار اهدنب نیا دش

دنلب ورس وچ دش رب تسار شرس
دنبراک درخ و بوخ راتفگ هب

درخ و یار و شوهٔ هدنریذپ
درب نامرف ماد و دد ار وا رم

یکدنا یرگنب درخ هار ز
یکی دشاب هچ ینعم هب مدرم هک

یمه یناوخ هریخ یمدرم رگم
یمه ینادن یناشن ار نیا زج

دناهدروآرب یتیگ ود زا ارت
دناهدرورپب یجنایم نیدنچ هب

رامش نیسپ ترطف نیتسخن
رادم یزاب هب ار kشیوخ ییوت

نیز هنوگرگد اناد ز مدینش
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نیز هنوگرگد اناد ز مدینش
نیرفآ ناهج زار میناد هچ

نیبب ار دوخ ماجنارس نک هگن
نیزگ هب نیزا یبایب یراک وچ

جنگ دنمدرخ یا تسردنا جنر هب
جنر هدربان جنگ یسک دباین

تساور ار تنت یرآ ردنا جنر هب
تسازس شناد هب ندرب جنر دوخ هک

اهر دب ره ز یبای هک یهاوخ وچ
Bب ماد هب یراین ردنا رس

درگزیت دبنگ نیدب نک هگن
درد تسیوز و تسیوزا نامرد هک

شدیاسرفب هنامز تشگ هن
)۲۰(شدیازگب رامیت و جنر نآ هن

یمه دریگ مارآ شبنج زا هن
یمه دریذپ یهابت ام نوچ هن

رامش مه وزا ینوزف ناد وزا
راکشآ وا کیدزن کین و دب

۳۰ هیآ ، )۳۰( مور هروس ،میرک نآرق 

َليِْدَبت َ�ۚ  اَهْيَلَع َسا�نلا ََرطَف يِت�لاِ �»ا َتَْرطِفۚ  اًفيِنَح ِني©دِلل َكَهْجَو ْمَِقأَف
َلَو ُم©يَقْلا ُني©دلا َكِٰلَذۚ ِ �»ا ِقْلَخِل )٣٠( َنوُمَلْعَي َ� ِسا�نلا ََرثَْكأ �نِكٰ

)۱( یسراف همجرت

هب نید یارب یلطاب ره زا ینادرگیور ِلاح هب ار دوخ )یناسنا( یهرهچ سپ
)راوتسا( نآ یهیاپ رب ار مدرم هک ار )یا(هتخاسادخ تشرس و ترطف ؛راداپ
رپ نید )نامه( نیا .تسین ادخ )یهژیو( یهدیرفآ )نیا( یارب یلیدبت زگره .تخاس

.دننادیمن نامدرم رتشیب یلو تساجربیاپ ِراوتسا ِشزرا

)۲( یسراف همجرت
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)۲( یسراف همجرت

 تسا یترطف نامه نیا ،راد ارف دیحوت نییآ یوس هب ار دوخ یور هنایارگ قح سپ
،درادن هار ینوگرگد چیه ادخ شنیرفآ رد .تسا هتشرس نآ رب ار مدرم دنوادخ هک 

.دنناد یمن مدرم رتشیب یلو راوتسا و تسار نییآ تسا نیا

یسیلگنا همجرت

So set thou thy face steadily and truly to the Faith: (establish) Allah's handiwork according to the pattern 
on which He has made mankind: no change (let there be) in the work (wrought) by Allah: that is the 

standard Religion: but most among mankind understand not.

ندروخ ترسح ،ندش نیگهودنا ،غیرد :فهَل )۱(
یرادیب :هَظَقی )۲(
هلیح ،رکم :وير )۳(
.دراد )نوریب ناهج( یویند تاقلعتم زا ...و یگدنز تاکرب و یشوخ و یژرنا kفرگ هب شیارگ هک تسا یسک روظنم اجنیا رد ،تسا یراوخ لِگ یرامیب راچد هک یسک :راوخلِگ )۴(
رکش ،دیفس دنق :جولَبا )۵(
ندروآ باسح هب ،ندروآ رامش هب :دادِتعِا )۶(
درک گنرد :دنام رید )۷(
.ندرک ربص و ندیبیکش ینعم هب kفیکِش ردصم زا ،هناربص یب :تِفکِشان )۸(
هدنب :کولمَم )۹(
.ندش تسین و ندرم :کلُه )۱۰(
هنوگژاو :هنوگزاب )۱۱(
.)رهوج لباقم( دشاب ریغ هب مئاق هچنآ ،دشاب هتشادن اقب و ماود هک یزیچ :ضَرَع )۱۲(
داینب ،ساسا :َِتْیُنب )۱۳(
تخرد :رَجَش )۱۴(
هدش هداتسرف :لَسرُم )۱۵(
 ناهج ،دوبن وت رطاخ هب ،روضح یرایشوه هب هدنز ناسنا یا رگا .مدیرفآ یمن ار ناهج ،دوبن )هدام و نهذ باوخ زا هدش رادیب ای(دوخ زا هدش هاگآ یدزیا یرایشوه رگا :ک�ْوَل )۱۶(
.مدیرفآ یمن ار
لاغش :لاگَش )۱۷(
تروص عمج ،اهتروص :رَوُص )۱۸(
لوسر عمج ،ناگداتسرف :لُسُر )۱۹(
دزگب ار وا :شدیازگب )۲۰(


