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۲۱۸۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وه نیا رد و یاه نیا رد و صقر نیا رد
ور هم ریم نادرگ تسام نایم

مدرم ز ددزدیم یور هچ رگا
!؟وکین یور نآ دوش ناهنپ اجک

داتسا یوداج نآ تسب تمشچ وچ
وجیم بآ و وج بآ رد آرد

ار رس زین وا »؟وک و وک «:ییوگ وت
؟وک وک هک ینعی دنکیم وس ره هب

ییادن دیآیم قشع یوک ز
وک نیا رد وررد ،وک و وک نک اهر

مکحم ریگ ناقاخ ناماد ورب
؟(۱)وجاب ز یشیدنا هچ دشاب وا وچ

ریگ یاهناخ شرصق یولهپ ورب
ولهپ درد زا یوش نمیا ات هک

وت یپ رد وراد و درد نازیرگ
وراد و ناسحا یهز و فطل یهز

نک اهر ار یخلت و یراک هیس
)۲(وزام وچ ناطلغ ایب وز ام رب

یم مه و تسم مه برط دبای وا زا
وخ مه و ور مه کمن دریگ وا زا

نک اهر ار cفگ و شیدنا وا زا
وگ مک درم دشاب )۳(شیدنا فیطل

۱۷۷۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۷۷۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تمَد زا دیایب دب fرِس یوب
تمغ )۴(یفh یا دبات ور و رس زو

)۵(فاصَم رد ،قذاح دنناسانشوب
فازِگ نک مک وه یاه ،)۶(یدلَج هب وت

زایپ یوب ناک ،کشم زا فpم وت
زار ،فوشکم ،دنکیم وت مد زا

یوب ،و ییوگیمه مدروخ )۷(رکشلُگ
یوگم )۸(هفای هک ،ریس زا دنزیم

نpک ٔهناخٔ هدننام لد تسه
ناگیاسمه ناهن ار لد ٔهناخ

اهراوید و نزور فاکش زا
ام رارسا رب دندرگ علطم

مهو چیه درادن هک یفاکش زا
)۹(مهس چیه درادن ،و هناخ بحاص

وا موق و وید هک ناوخ رب )۱۰(یُبن زا
*وب )۱۱(هیفُخ یسنِا لاح زا دنربیم

تسین هاگآ نآ زا سنِا هک یهر زا
تسین )۱۲(هابَشا نیز و سوسحم نیز کناز

)۱۴(cََم )۱۳(یقرَز نادقان نایم رد

نزم یفh ،نود بلق یا کَحِم اب

بلق و دقن رد دوب هر ار کَحِم رم
بلق و مسج ریما درک شیادخ هک

۲۷ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق  *

 ۗ َاِمهِتآْوَس اَمُهَيِرُيِل اَمُهَساَبِل اَُمهْنَعُ عِزْنَيِ ة�نَجْلاَ نِمْ مُْكيَوَبَأ َجَرَْخأ اَمَك ُناَطْي�شلا ُمُك�نَنِتْفَي hَ َمَدآ يِنَب اَي
.َنوُنِمْؤُي hَ َنِيذ�لِل َءاَيِلْوَأ َِ�طاَي�شلا اَنْلَعَج ا�نِإ ۗ ْمُهَنْوَرَت hَ ُثْيَح ْنِم ُُهليِبَقَو َوُه ْمُكاَرَي ُه�نِإ
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.َنوُنِمْؤُي hَ َنِيذ�لِل َءاَيِلْوَأ َِ�طاَي�شلا اَنْلَعَج ا�نِإ ۗ ْمُهَنْوَرَت hَ ُثْيَح ْنِم ُُهليِبَقَو َوُه ْمُكاَرَي ُه�نِإ

یسراف همجرت

 زا ار امش ردام و ردپ هکنانچ ،دبیرفب ار امش ناطیش ادابم !مدآ نادنزرف یا
 هب ار ناشهاگمرش ات دَنکرب ناش نت زا ار ناشیا هماج و دنار نوریب تشهب

.دننیب یم ار امش دینیب یمن ار نانآ هک ییاج زا شرکشل و وا اریز ،دنایامنب نانآ
.دنروآ یمن نامیا هک میا هداد رارق یناسک ناتسرپرس ار نیطایش ام

یسیلگنا همجرت

O ye Children of Adam! Let not Satan seduce you, in the same manner as He got your parents out of the 
Garden, stripping them of their raiment, to expose their shame: for he and his tribe watch you from a 

position where ye cannot see them: We made the evil ones friends (only) to those without faith.

۳۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین ملع و لبط سوه ار وا هک هاش ناز
تسین ملق هناوید رس رب ،مدش هناوید

هدنور صخش ارم وت ینیبب رود زا
تسین مدع ریغ یلو تسلایخ صخش نآ

تسناج ندعم مدع هک وش مدع و آ شیپ
تسین مغ و هصغ زجب هک ناج نینچ هن اما

وج نیا رد مییآرد وتیب وت و نمیب نم
تسین متس و ملظ زجب کشخ نیا رد هک اریز

درم دشُکن نکیلو هقرغ دنک یوج نیا
تسین مرک و فطل زجب و تستایح بآ وک

۱۷۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

م4سلا هیلع ریَزُع مشچ شیپ ندش بکرم مهرد و ?ا نذاب ندیسوپ زا دعب م4سلا هیلع ریَزُع رخ یازجا عامتجا

تَرَخ ردنا رگن رد ارَیزُع نیه
ترب هدیزیر ،و تسدیسوپب هک

ار شازجا میروآ درگ وت شیپ
ار شاپ ،و شوگ ود ،و مد و رس نآ

دهنیم مهرب وزج و ین تسد
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دهنیم مهرب وزج و ین تسد
دهدیم یعامتجا ار اههراپ

)۱۵(ینزهراپ تعنص رد رگن رد

ینزوس یب نهک دزودیمه وک

)۱۶(زْرَخ تقو هن ینزوس و نامسیر

زرَد تسین ادیپ هک دزود نانچنآ

نیبب ادیپ ار رشح ،اشگب مشچ
نید موی رد تاههبُش دنامن ات

مامت ار مایعماج ینیبب ات
)۱۷(مامِتهِا ز ندرم تقو یزرلن ات

ینمآ cفخ تقو کنانچمه
ینت یاهسح هلمج تاَوف زا

باوخ تقو یزرلن دوخ ساوح رب
بارخ و ناشیرپ ددرگیم هچرگ

۱۶۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسحور یاپٔ هزوم یاپ نیا و تسحور تسد نیتسآ تسد نیا و تسا یسابل نوچ ار حور نت کنآ نایب رد

سابل نوچ دمآ نت هک ینادب ات
)۱۹(سیلَم ار یسابل ،)۱۸(سِبh وجب ور

تسرتشوخ �ا دیحوت ار حور
تسرگید ییاپ و تسد ،رهاظ ریغ

)۲۰(فpِتئِا و ینیب باوخ رد اپ و تسد

فازگ زا شنادم ناد تقیقح نآ

ندب یراد ندب یب هک یوت نآ
ندش نوریب ناج و مسج زا سرتم سپ

۲۵۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۵۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

َفَرُْعا َْنا ُْتَببَْحاَفً ایفْخَمً اْزنَک ُْتنُک ریسفت
]…موش هتخانش متشاد تسود ،مدوب ناهن یجنگ نم…[

۲۲۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

فَرُْعا َْناب ُْتَببَْحاَفً ایفْخَم ُْتُنکً اْزَنک هک
)۲۱(هزانط سفن مغر هب ناقاتشم ناج یارب

۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ونشً ایفْخَم ُْتُنکً اْزَنک ُْتُنک
وش راهظا نکم مگ دوخ رهوج

۲۵۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نمی نیا قیقع زک نک رب هناخ
cخاس دیاش هناخ نارازه دص

تسین هراچ و تسا هناخ ریز جنگ
تسیام و شیدنم هناخ یبارخ زا

جنگ دقن کی زا هناخ نارازه هک
جنر و فیلکتیب درک ترامع ناوت

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرع نیقی شریز زا جنگ

حور هکناز دشابن وت نآ کیل
)۲۲(حوُتف نآ َشتسَنَدرک ناریو دزم

h ،تسه شدزم راک نآ درکن نوچ
**'یعَس ام hِّا ِناسنpِِل َسیَل

غیرد یاک وت نآ زا دعب )۲۳(ییاخ تسد
)۲۴(غیم ریز ردنا دب یهام نینچ نیا

یهب زا دنتفگ هچنآ مدرکن نم
یهت متسد و هناخ و تفر جنگ
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یهت متسد و هناخ و تفر جنگ

)۲۵(یِرک و یتفرگ ترجا ٔهناخ

)۲۷(یرِش ای )۲۶(یعَیب هب وت کلم تسین

لجا ات وا تدم ار یرِک نیا
لمع یو رد ینک تدم نیرد ات

ناکد ردنا ینکیم یزود هراپ
ناک ود نوفدم وت ناکد نیا ریز

شاب دوز ییاِرک ناکد نیا تسه
شارتیم ار )۲۸(شکت و ناتسب هشیت

یهن ناک رب ناهگان هشیت هک ات
یهر او یزود هراپ و ناکد زا

نان و بآ دروخ ؟تسیچ یزود هراپ
نارگ )۲۹(قلَد رب هراپ نیا ینزیم

تنت قلد نیا دّردیم نامز ره
تندروخ نیز ینزیم یو رب هراپ

رایماک هاشداپ لسن ز یا
راد گنن یزود هراپ نیز ،آ دوخ اب

ناکد رعق نیزا نک رب یاهراپ
ناک ود وت شیپ هب رس درآرب ات

یِرک ٔهناخ تلهم نیک نآ زا شیپ
یرب وز هدروخن وت دیآ رخآ

ناکد بحاص دنک نوریب ار وت سپ
ناک یور زا دنک رب ار ناکد نیو

ینزیم رس رب هاگ ترسح ز وت
ینکیم رب دوخ ماخ شیر هاگ

ناکد نیا دوب نم نآ اغیرد یاک
ناکم نیز مدروخن رب مدوب روک



Page 7 of 8

598_Qazal & Mathnavi 3/9/16 12:04 PM

ناکم نیز مدروخن رب مدوب روک

داب درب ار ام دوب اغیرد یا
***دابِعِْلل دش اتَرسح ای دبا ات

۳۹ هیآ ،)۵۳( مجن هروس ،میرک نآرق **

.ٰىَعَس اَم �hِإ ِناَسْنِْ¢ِل َسْيَل َْنأَو

یسراف همجرت

.دشوک یم هچنآ زج  تسین یمدآ یارب هکنیا و

یسیلگنا همجرت

That man can have nothing but what he strives for;

۳۰ هیآ ،)۳۶( سی هروس ،میرک نآرق ***

َ.نوُئِزْهَتْسَيِ هِب اوُناَك �hِإٍ لوُسَرْ نِمْ مِهيِتْأَي اَم ۚ ِداَبِْعلا ىَلَع ًَةرْسَح اَي

یسراف همجرت

.دندرک یم شا هرخسم هکنآ زج دمآ یمن ناشغارس هب یا هداتسرف چیه هک !ناگدنب نیا رب غیرد یا

یسیلگنا همجرت

Ah! Alas for (My) Servants! There comes not a messenger to them but they mock him!

.تشاد تموکح هینوق یلاوح رد یتدم هک دوب لوغم نانارمکح زا وجیاب ،ادخدک :وجاب (۱)
.دننکیم یزاب نآ اب ناکدوک هک یرولب ای یگنس رُپوت و کچوک ۀلولگ ،هلیت :وزام (۲)

.تسا درگ و ودرگ هیبش هک وزام تخرد هویم :وزام *
رکف شوخ ،شیدنا کزان :شیدنا فیطل (۳)

)۴( hیف: hنز ف، hهدنف.
ّفَصِم :عمج ،گنج نادیم ،cسب فص یاج :فاصَم )۵(
تبpص ،یگنرز ،یکhاچ :یدلَج )۶(
.دنیوگ یم مه دنَقُلگ نآ هب هک لسع و دنق ای و رکش و خرس لگ گرب زا ینوجعم :رکشلُگ )۷(
هدوهیب فرح ،هوای :هفای )۸(
میب ،سرت :مهس )۹(
نآرق :یُبن )۱۰(
یناهنپ :هیفُخ )۱۱(
دننام و ریظن ینعم هب َهبَش عمج :هابَشا )۱۲(
گنرین و هلیح :قرَز )۱۳(
cخاس هلیح ینعی ندینت قرَز .باتن :cََم )۱۴(
ینز هلصو ،یزود هنیپ :ینزهراپ )۱۵(
cفرگ زرد و تخود :زْرَخ )۱۶(
یراک رد ندرک ششوک ،یرما رب cشامگ تمه :مامِتهِا )۱۷(



Page 8 of 8

598_Qazal & Mathnavi 3/9/16 12:04 PM

cفرگ زرد و تخود :زْرَخ )۱۶(
یراک رد ندرک ششوک ،یرما رب cشامگ تمه :مامِتهِا )۱۷(
)۱۸( hسابل هدنشوپ :سِب
.ندش هتفیش و ندیسوب ینعم هب ندیسیل زا رما لعف :سیلَم )۱۹(
یگتسویپ ،cسویپ مه هب :فpِتئِا )۲۰(
راکبیرف و رگ هوشع ینهذ نم ،رگ هوشع سفن :هزانط سفن )۲۱(
حَتف عمج ،شیاشگ ،تاکرب :حوُتف )۲۲(
ندیوج :ندییاخ )۲۳(
ربا :غیم )۲۴(
هیارک ینعم هب ،ءارِک :یرِک )۲۵(
cخورف :عَیب )۲۶(
ندیرخ :یرِش )۲۷(
قمع ،رعق ،هت :َکت )۲۸(
دندیشوپ یم نایفوص و شیوارد هک یسابل :قلَد )۲۹(


