
Page 1 of 10

599_Qazal & Mathnavi 3/16/16 1:44 PM

۱۴۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناور تسا ناور قشع یپ ز یقاس
منابز تسا دنک وت یلولم ز نکیل

تشون و ترشع یوس ریت نوچ مرپ یم
منامک تاهافج هب نکشمب ،تسود یا

میاپب وت شیپ هب یاپ کی هب همیخ نوچ
مناشنب و رآرد ،تسود یا تهگرخ رد

مکشخ بل ردنا هنب رغاس بل نآ نیه
مناهد ز ققحم رحس ونشب هگناو

)۱(لیاو هناسفا و لباب ربخ ونشب
مناهج )۲(حاّیَس ترکف هر ز اریز

دش دح ز روش رگا رادیمه روذعم
مناما هظحل یکی قشع دهدن یم نوچ

ملولم تیلولم ز ،یلولم هک مد نآ
منازگ تشگنا ،نم ز ییوشب تسد نوچ

هاگرحس هب ات ،هم وچ رون یهد هک بش نآ
مناود هرایس وچ ،وت هام یپ رد نم

دیشروخ وچ ،قرش زا ینزرب رس هک زور ناو
مناج همه رسارس ،دیشروخ هدننام

یناهن مشچ زا یوش ناج نوچ هک زور ناو
)۳(مناپط هشیدنا ز غرم لد وچمه نم

دباتب هک یزور وت رون نم نزور رد
منانک صقر برط هب هرذ وچ هناخ رد

ور ناهن هشیدنا وچ و شوماخ هقطان یا
مناشن شیدنا ببس دباینزاب ات
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مناشن شیدنا ببس دباینزاب ات

۱۸۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش
دوش )۵(َمی وا و ددرگ رُد )۴(شَهبَش نآ

دش هاگآ هک ره صاخِ یارِج ناز
دش )۶(هاگیرْجِا و برق یازس وا

دوش ناصقن نوچ حورِ یارِج ناز
دوش نازرل نآ ناصقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۷(رازنَمَس هک

تشِک ِناصقن زا صخش نآک نانچمه
تشبن نَمرِخ بحاص یوس )۸(هعقُر

داد ریم شیپ دندرب شاهعقُر
دادن او یباوج هعقُر وا دناوخ

)۹(تول درد �ا تسین ار وا :تفگ
توکس رت یلوا قمحا باوج سپ

چیه لصو و قارف درد شتسین
چیه لصا دیوجن وا تسعرف دنب

ینم و امٔ هدرم و تسقمحا
ین لصا غارف شعرف مغ زک

۳۳۵۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیرگ نشور امش رگ :ناشقح تفگ
دیرگنم )۱۱(لَفْغُم )۱۰(ناراکهیس رد

۳۳۵۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نت رد ار امش رم هک یتمصع
تسا نم ظفح و تمصع سکع ز نآ
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تسا نم ظفح و تمصع سکع ز نآ

نیه و نیه ،دوخ زا هن ،دینیب نم ز نآ
نیعَل وید امش رب )۱۲(دبَرچَن ات

دوخ نادنزرف گرم رب یخیش ندرکان )۱۳(َعزَج

۱۷۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا زا شیپ ،ییامنهر ،یخیش دوب
نیمز یور رب ،عمش ینامسآ

ناتما نایمرد ربمیپ نوچ
)۱۵(ناِنجلاُراد )۱۴(ٔهضور یاشگ رد

)۱۶(شیپ هتفر خیش هک ربمغیپ تفگ

۱*شیوخ موق نایم دشاب یبن نوچ

وا تیب لها شتفگ یحابص کی
وخکین یا وگب ؟ینوچ لدتخس

وت نادنزرف رجه و گرم ز ام
)۱۷(وتود تشپ اب میرادیم هحون

؟ارچ یرازیمن ،ییرگیمن وت
؟ار وت لد ردنا تسین تمحر هک ای

نورد رد دشابن یمحر ار وت نوچ
؟نونک وت زا نامتسدیما هچ سپ

اوشیپ یا مییوت دیما هب ام
انف رد ار ام وت یراذگنب هک

تخت ،رشح زور دنیارایب نوچ
۲*تخس زور نآ ییوت ام عیفش دوخ

)۱۸(راهنیزیب بش و زور نانچ رد

راودیما مییوت مارکا هب ام

نامز نآ تسوت نماد ،و ام تسد
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نامز نآ تسوت نماد ،و ام تسد
ناما ار مرجم چیه دنامن هک

زیختسر زور هک ربمغیپ تفگ
۳*؟زیرکشا ار نامرجم مراذگ یک

ناج هب مشاب )۱۹(نایصاع عیفش نم
نارگ ٔهجنکشا ز ناشمناهر ات

دهج هب ار )۲۰(ریابَک لها و نایصاع
دهع ضقن )۲۱(باتِع زا مناهراو

دناغراف دوخ متما ناحلاص
)۲۲(دنزگ زور نم یاهتعافش زا

دوب اهتعافش ار ناشیا هکلب
دوریم ذفان مکح نوچ ناشتفگ

تشادن رب یریغ )۲۴(ْرزو )۲۳(رِزاو چیه
۴*تشارف رب میادخ رزاو مین نم

ناوج یا تسا خیش ،تسرزو یب کنآ
نامک فک ردنا وچ قح لوبق رد

دیپس وم ینعی ریپ ؟دوب هک خیش
دیما یب یا نادب وم نیا ینعم

وا یتسه هیس یوم نآ تسه
وم یات دنامن شایتسه ز ات

تسوا ریپ ،دنامن شایتسه کنوچ
)۲۵(تسوم ود دوخ ای ،وا دشاب ومهیس رگ

رشب فصو ،هیس یوم نآ تسه
رس یوم ،و شیر یوم ،وم نآ تسین

ریفن دراد رب دهم ردنا یسیع
۵*ریپ و میخیش ام هتشگان ناوج هک

رشب فاصوا ضعب زا دیهر رگ
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رشب فاصوا ضعب زا دیهر رگ
رسپ یا دشاب )۲۶(ْلْهَک دوبن خیش

تسام فصو ناک هیس یوم یکی نوچ
تسادخ لوبقم و خیش ،یو رب تسین

تسدوخ اب را ،دیپس شیوم دوب نوچ
تسدزیا صاخ هن ،و تسریپ هن وا

تسا یقاب شفصو ز ییوم رس رو
تسا یقافآ وا ،تسا شرع زا هن وا

یوبن ثیدح

.تسا ربمایپ نوچمه ،دوخ مدرم نایم رد )لماک ناسنا( خیش

۹ هیآ ،)۷۴( رثدم هروس ،میرک نآرق 

 ٌريِسَع ٌمَْوي ٍذِئَمَْوي َكِٰلََذف

یسراف همجرت

راوشد تسا یزور ، زور نآ

یسیلگنا همجرت

That will be- that Day- a Day of Distress

ثیدح

يت�ُما ْنِم ِرئابَكْلا َلْهَِ� یتَعافَش

.تسا متما زا هریبک ناهانگ ناگدنهد ماجنا هژیو نم تعافش

۱۶۴ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق 

 ْمُك¡بَرٰ ىَِلإ �ُمثۚ  ٰىَرُْخأ َْرزِوٌ ةَرِزاَو ُرَِزت َ�َوۚ  اَهْيَلَع �ِ�إ ٍسَْفن �لُك ُبِسْكَت َ�َو ٍْءيَش ¡لُك �بَر َوُهَو اًّبَر يِغَْبأِ ��ا َْريََغأ ْلُق
َنُوِفَلتْخَت ِهيِف ُْمْتنُك اَمِب ْمُُكئ¡َبُنَيف ْمُكُعِجْرَم

یسراف همجرت



Page 6 of 10

599_Qazal & Mathnavi 3/16/16 1:44 PM

یسراف همجرت

 هانگ راب یراک هنگ چیه و .ددرگزاب ودب لمع نآ هجیتن هکنآ رگم تخودنین )تیصعم و تعاط زا( سک چیه و ...
 ف©تخا نآ رد هچ نادب ار امش و تسا ناتراگدرورپ یوس هب امش تشگزاب سپس .دشکن شود رب  ار یرگید

.دهد ربخ دیا هتشاد

یسیلگنا همجرت

Say: "Shall I seek for (my) Cherisher other than Allah, when He is the Cherisher of all things (that exist)? 
Every soul draws the meed of its acts on none but itself: no bearer of burdens can bear the burden of 

another. Your goal in the end is towards Allah: He will tell you the truth of the things wherein ye 
disputed."

۳۰ هیآ ،)۱۹( میرم هروس ،میرک نآرق 

اًّيَِبن يِنَلَعَجَو َبَاتِكْلاَ يِناَتآِ ��ا ُْدبَع ي¡ِنإ َلاَق

یسراف همجرت

.تسا هدینادرگ ربمایپ ارم و تسا هداد باتک نم هب هک ادخ هدنب منم :تفگ

یسیلگنا همجرت

He said: "I am indeed a servant of Allah: He hath given me revelation and made me a prophet

دوخ نادنزرف گرم رب Bسیرگان رهب خیش Bفگ رذع

۱۷۹۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قیفر یا رادنپم ار وا تفگ خیش
)۲۷(قیفش لد و رهم و محر مرادن هک

تسا تمحر ار ام رافک همه رب
تسا تمعن رفاک هلمج ناج هچرگ

تسا شیاشخب و تمحر مناگس رب
؟تسا شلام ناشاه گنس زا ارچ هک

اعد میوگ ،دزگیم هک یگس نآ
ادخ یا شناهراو وخ نیزا هک

راد هشیدنا نآ رد مه ار ناگس نیا
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راد هشیدنا نآ رد مه ار ناگس نیا
راسگنس قی©خ زا دنشابن هک

نیمز رب ار ایلوا دروایب ناز
۶*نیَ¬اعِْلل ًةمحر ناشدنک ات

صاخ هاگرد یوس دناوخ ار قلخ
ص©خ نک رفاو هک دناوخ ار قح

دنپ رهب وس نیزا دیامنب دهج
دنبم رد ایادخ :دیوگ دشن نوچ

ار )۲۸(ماع رم دوب یوزج تمحر
ار )۲۹(ماّمُه دوب یلک تمحر

لک هب هتشگ نیرق ،شوزج تمحر
ُلبُس یداه ،دوب ایرد تمحر

وش هتسویپ لک هب ،یوزج تمحر
ور و نیب یداه وت ار لک تمحر

رحب هار ،دنادن وا تسوزج هک ات
رحب ِهابَشا ز دنک ار یریدغ ره

؟درب هر یک ،می هار دنادن نوچ
؟دروآ نوچ ار قلخ ایرد یوس

وا هاگنآ ،رحب هب ددرگ لصتم
وج و لیس نوچمه رحب ات درب هر

دوب یدیلقت هب ،توعد دنک رو
دوب یدییات )۳۰(یحو و نایِع زا هن

همه رب یراد محر نوچ سپ :تفگ
همر نیا درگ هب یناپوچ وچمه

؟شیوخ دنزرف رب هحون یرادن نوچ
شین هب دز ناشلََجا )۳۱(ِداّصَف کنوچ

تساههدید کشا ،محر هاوگ نوچ
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تساههدید کشا ،محر هاوگ نوچ
؟تسارچ هیرگ و من یب وتٔ هدید

زوجع یا :شتفگب و درک نز هب ور
)۳۳(زوَمت نوچمه )۳۲(یَد لصف دشابن دوخ

دنایَح رگ ناشیا دندرُم رگ هلمج
؟دنایک لد مشچ ز ناهنپ و بیاغ

شیوخ شیپ نیعم ناش منیب وچ نم
؟شیر وت نوچمه منک ار ور ،ور هچ زا

نامز رود زا دنانوریب هچرگ
نانکیزاب نم درگ و دنانم اب

قارف زا ای دوب نارجِه زا هیرگ
)۳۴(قانِع و تسلاصو منازیزع اب

ناشدننیبیم باوخ ردنا قلخ
نایع منیبیمه یرادیب هب نم

منک ناهنپ یمد ار دوخ ناهج نیز
منک ناشفا تخرد زا ار سح گرب

ن©ف یا دشاب لقع ریسا سح
نادب مه دشاب حور ریسا لقع

درک زاب ناج ار لقع ٔهتسب تسد
درک زاس مه ار هتسب یاهراک

افص بآ رب هشیدنا و اه سح
ار بآ یور هتفرگب سخ وچمه

دربیم وسکی هب سخ نآ لقع تسد
درخ شیپ دوشیم ادیپ بآ

بابح نوچ وج رب دوب )۳۵(ُهْبَنا سب سخ
بآ تشگ ادیپ ،تفر وسکی وچ سخ

ادخ دیاشگن لقع تسد کنوچ
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ادخ دیاشگن لقع تسد کنوچ
ام بآ رب اوه زا دیازف سخ

وا هدیشوپ دنک مد ره ار بآ
وت لقع نایرگ ،و نادنخ اوه نآ

اوه تسد ود تسب یوقت هکنوچ
ار لقع تسد ود ره دیاشگ قح

دش وت موکحم هریچ ساوح سپ
دش وت مودخم و ر�اس درخ نوچ

دنک ردنا باوخ ،باوخیب ار سح
دنز رب رس ناج ز اه یبیغ هک ات

اه باوخ دنیبب یرادیب هب مه
اه باب دیاشگ رب نودرگ ز مه

١٠٧ هیآ ،)۲۱( ءايبنا هروس ،میرک نآرق ۶*

َ¯َِ¬اَعِْلل ًةَمْحَر �ِ�إ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

یسراف همجرت

نایناهج یارب یتمحر رگم ار وت ميداتسرفن

یسیلگنا همجرت

We sent thee not, but as a Mercy for all creatures.

 .تسا ناسنا عون ای هلیبق روظنم اجنیا رد ،هلیبق سیئر مان و هلیبق مسا :لیاو )۱(
)ادخهد(ناتسیس یخسرف هس رد تسا یا هیرق ،سوسِب فورعم گنج رد بِلغَت و رکب ،برع بیقر هلیبق ود ّدج
درگناهج ،دنک یدرگناهج و تحایس رایسب هک یسک :حاّیَس )۲(
 ندیپط لاح رد ، هدنپط :ناپط )۳(
.دنیوگ یم مه َقبَش نآ هب .دور یم راکب یزاسرهاوج رد هک قارب و هایس گنس یعون :َهبَش )۴(
ایرد :مَی )۵(
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگیرْجِا )۶(
.دیور نَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا یاج و نمسای غاب :رازنَمَس )۷(
عاقِر :عمج .همان :هعقُر )۸(
ماعط ،کاروخ :تول )۹(
رگمتس ،راکهابت ،راکهنگ :راکهیس )۱۰(
.دشاب تلفغ راچد هکنآ :لَفْغُم )۱۱(
ندرک هبلغ :ندیبرَچ )۱۲(
یراز و هلان ،یباتیب ،یگنتلد و نزح راهظا :َعزَج )۱۳(
ضایر :عمج .تشهب ،راز هزبس و غاب :هضور )۱۴(
.دشاب ناوارف ناتسوب و غاب هک ییاج ،اه ناتسوب هناخ :ناِنجلاُراد )۱۵(



Page 10 of 10

599_Qazal & Mathnavi 3/16/16 1:44 PM

ضایر :عمج .تشهب ،راز هزبس و غاب :هضور )۱۴(
.دشاب ناوارف ناتسوب و غاب هک ییاج ،اه ناتسوب هناخ :ناِنجلاُراد )۱۵(
.هتفای لامک دشرم و خیش یترابع هب ،دشاب هدیدرونرد ار کولس لحارم دوخ هک تسا ییامنهار شیپ هتفر خیش ،هدومن یط هار ،هتفر هار :شیپ هتفر )۱۶(
هدیمخ تشپ :وتود تشپ )۱۷(
نامیپ و دهع ،هاگهانپ ،ناما ،راهنز :راهنیز )۱۸(
یصاع عمج ،ناراکهانگ :نایصاع )۱۹(
) گرزب هانگ ینعم هب هریبک عمج :ریابک (.دنوش یم هریبک ناهانگ بکترم هک یناسک :ریاَبک لها )۲۰(
´فرگ مشخ ،شنزرس ،ندرک تم©م :باتِع )۲۱(
ازج زور و نیدلا مَوی هب هراشا .دنوش یم راکنایز دوخ تسیاشان لامعا هطساوب ناراکدب هک یزور :دنزگ زور )۲۲(
راکهانگ :رِزاو )۲۳(
ندرک هانگ و هانگ :رْزو )۲۴(
یمدنگوج یوم ،دیفس و هایس طولخم یوم :وم ود )۲۵(
تلوهک ،دشاب یگلاس هاجنپ ات یس نیب شنس هک یدرم :ْلْهَک )۲۶(
زوسلد ،نابرهم :قیفش )۲۷(
تسا مدرم هماع روظنم :ماع )۲۸(
درمناوج و تمه دنلب هاشداپ :ماّمُه )۲۹(
دوش ماهلا ناربمغیپ رب دنوادخ بناج زا هچنآ :یحو )۳۰(
نز گر :داّصَف )۳۱(
تسا ناتسمز روظنم اجنیا رد ،فرب و خی و تادامج عونلا بر ،یسمش لاس زا مهد هام :یَد )۳۲(
تسا ناتسبات روظنم اجنیا رد ،ناتسبات لوا هام :زوَمت )۳۳(
ندرک رگیدکی ندرگ رد تسد :قانِع )۳۴(
هوبنا ففخم :ُهْبَنا )۳۵(


