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۱۹۵۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیب زاب ار 2شیوخ ؟یغرم هچ وت ردارب یا
نیب زاب ار 2شیوخ یهاش زومآ تسد وت رگ

نادم یزاب نآ ،شیوخ زا دیرب )۱(یزابنا هک ره
نیب زابنایب و لثمیب قح وچ ار وا ناهج رد

تسوا ماج کی نامسآ باتفآک یباتفآ ز
نیب )۲(زادنا تسد و تسم ار اههرطق و اههرذ

وش لابقا هلبق یبای هاش )۳(هلبُق کنوچ
نیب )۴(زاسمد ار تخب شماج ز یدروخ مد ود نوچ

»؟ینک رز نوچ ار سم امنب ،)۵(ریسکا یا« :متفگ
»نیب )۶(زاگ« :اتفگ دروآ لد نافارص هب ور

»؟ار میهاربا غرم یدرک هدنز نوچ« :شمتفگ
»نیب زاورپ نونک مه ،نک رب لاب و رپ« :تفگ

»تسدب رپیب ام حور غرم زاغآ زا« :متفگ
»نیب زاغآیب زاغآ ،سفق نکشب نیه« :تفگ

تسین زارمه و مدمه )۷(ِتک یمد هتسبورف ناز
نیب زارمه ،نیب زارمه ،یمد ره اشگب مشچ

زاین و زوس رد وت ناج دز هک یدنچ یمد نیا
نیب زاساب و هدنز ترضح هب یسیع مد نوچ

ریگ هشیپ یراوخ کاخ نوچ ،نامب ار یراوخ کاخ
نیب )۸(زازعِا نمچ رد یراوخ دعب زا ار کاخ

۳۹۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وجخاروس دش شوم شناج غرم
)۹(اوُجwرَع وا ناگبُرگ زا دینش نوچ
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)۹(اوُجwرَع وا ناگبُرگ زا دینش نوچ

۲۸۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

)۱۰(عبط یور زک اهراک دوخ رب ریگ ناسآ تفگ

شوکتخس نامدرم رب ناهج دریگیم تخس

۱۲۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(ِلجِس و )۱۱(ءامیا ریغ و قطنریغ

لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

۲۳۲ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دیآرب تسد ز رگ هک منآ رس رب
دیآ رس هصغ هک منز یراک هب تسد

)۱۳(دادضا تبحص یاج تسین لد تولخ

دیآرد هتشرف دور نوریب وچ وید

تسادلی بش تملظ ماکح تبحص
دیآرب هک وب یوج دیشروخ ز رون

۶۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یسَخ یطایخ wیوعد دنک نوچ
یسلطا ،هش وا شیپ رد دنکفا

خارف )۱۴(قاطلَغَب ار نیا ُربِب هک
خاش ود ار وا دوش ادیپ ناحتما ز

۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َْکیَلاِ �نُهْرُصَف ْری�طلا َنِم ًةعَبَْراْ ذُخ ریسفت

٢۶۰ هیآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق 

ْ�ا يِيْحُت َفْيَك يِنَِرأ wبَر ُميِهاَْرِبإ َلاَقْ ِذإَو َلَوٰ ىََلب َلاَقۖ  ْنِمُْؤت ْمَلََوأ َلاَقٰ ىَتْوَ  ِْري�طلا َنِم ًةَعَبَْرأْ ذُخَف َلاَقۖ  يِبْلَق �نِئَْمطَِيل ْنِكٰ
.ٌميِكَحٌ زيِزَعَ ��ا �َنأ ْمَلْعاَوۚ  اًيْعَس ََكنيِْتأَي �نُهُعْدا �ُمث اًْءزُج �نُْهنِم ٍَلبَج wلُكٰ ىَلَع ْلَعْجا �ُمث َكْيَِلإ �نُهْرُصَف

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

 ]ادخ[ ؟ینک یم هدنز هنوگچ ار ناگدرم هک هد ناشن نم هب !اراگدرورپ :تفگ میهاربا هک یماگنه ]دینک دای[ و
 ار تقیقح نیا هدهاشم[ یلو ارچ :تفگ !؟یا هدرواین نامیا ]ناگدرم ندرک هدنز هب تبسن متردق هب[ ایآ :دومرف
 هب ]کی ره شنیرفآ رد تقد  یارب[ ار اهنآ و ریگب هدنرپ راهچ سپ :دومرف ]ادخ[ .دبای شمارآ مبلق ات ]متساوخ
 یشخب ]هقطنم نیا رد[ یهوک ره رب ]مه هب ناشندرک طولخم و ندرک زیر زیر ،2شک زا دعب[ و ،نک کیدزن دوخ
 تسکش یاناوت ادخً انیقی هک نادب و ؛دنیآ یم تیوس هب ناباتش هک ناوخب ار اهنآ سپس ،هد رارق ار اهنآ زا

.تسا میکح و ریذپان

یسیلگنا همجرت

When Abraham said: "Show me, Lord, how You will raise the dead, " He replied: "Have you no faith?" He 
said "Yes, but just to reassure my heart." Allah said, "Take four birds, draw them to you, and cut their 
bodies to pieces. Scatter them over the mountain-tops, then call them back. They will come swiftly to 

you. Know that Allah is Mighty, Wise."

شُهْدیشروخ یا یتقو لیلخ وت
شُکب ار نزهر )۱۵(ِرایَطا راهچ نیا

شَوغاز اهنیزا یغرم ره هکنآز
)۱۶(شَکهدید ار ن¤قاع لقع تسه

لیلخ ناغرم وچ ،نت فصو راچ
)۱۸(لیبَس ار ناج دهد ناشیا )۱۷(ِلِمسِب

دب و کین ص¤خ ردنا لیلخ یا
)۱۹(دَس ز اهاپ دَهَر ات ،ناشربب رس

وت یازجا ناگلمج و یيوت لُک
وت یاپ ناشاپ تسه هک اشُگ رب

دوشیم )۲۰(یرازحور ملاع وت زا
دوشیم یراوس ،رکشل دص تشپ

وُخ راچ ماقم دش نت نیا هکناز
وجهنتف غرم راچ دش ناشمان

دبا یهاوخ یگدنز رگ ار قلخ
َدب موش غرم راچ نیز ُربب رس
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َدب موش غرم راچ نیز ُربب رس

رگد یعون زا نک هدنز ناشزاب
ررض ناشیز نآ زا دعب دشابن هک

نزهار wیونعم غرم راچ
نطو ناقلخ لد ردنا دناهدرک

)۲۱(یِوَس یاهلد هلمج ریما نوچ

یوت قح ٔهفیلخ یا رود نیردنا

ار هدنز غرم راچ نیا ُربب رس
ار هدنیاپان قلخ نک )۲۲(یدَمرَس

سورخ و تس غاز و تس سواط و )۲۳(َّطب
سوُفن ردنا قلُخ راچ لاثم نیا

تس توهش نآ سورخ و تس صرح ،َّطب
تس )۲۴(ّتینُما غاز ،و سواط نوچ ،هاج

زاسدیما دوب هک نآ )۲۵(َشَتْینُم
زارد رمع ای )۲۷(دیبأَت )۲۶(عماط

نیمز رد شكُون هک دمآ صرح ،َّطب
)۲۸(نیفَد دیوجیم کشخ رد و رت رد

ولگ نآ ل�طعُم دوبن نامز کی
*اوُُلک ِرَما زج ،مکُح زا دونشن

َدَنکیم هناخ ،تس )۲۹(یجامْغَی وچمه
دنکیم ُرپ دوخ نابنا دوز دوز

دب و کین دراشفیم نابنا ردنا
دوَخن )۳۰(تّابَح و ّرُد یاههناد

رگد دیآ ییغای ادابم ات
رت و کشخ وا لاوَج رد دراشفیم

)۳۱(فوُخَم وا ،کدنا تصرف و گنت تقو
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)۳۱(فوُخَم وا ،کدنا تصرف و گنت تقو

فوقویب رتدوز هچ ره دز لغب رد

شيوخ )۳۲(ناطلس رب تسين شدامتعا
شیپ هب دمآ ىيغاي دراين هك

تایح نآ دامتعا ز نمؤم کیل
)۳۴(تاَنا اب و )۳۳(لْهَم هب تراغ دنك یم

وا هک یغای زا و توف زا تس نميا
وُدَع رب ار هش رهق دسانشیم

رگد ناشاتهجاوخ زا تس نميا
)۳۵(َربهفرَص محازم شدنیایب هک

)۳۶(مَشَح طبض رد دید ار هش لدع

متس سک رب سک درک دراین هک

دوب نکاس و دباتشن مرج¬
دوب نِمآ دوخ )۳۸(wظَح )۳۷(ِتاَوف زا

بیکش و ربص و دراد )۳۹(یّنأَت سب
)۴۱(بیجْکاپ و )۴۰(تسرِثؤُم و ریْسمشچ

دوب نامحر وترپ یّنأَت نیک
دوب ناطیش )۴۲(ّٔهزَه زا باتش ناو

رقف ز دناسرتب شناطیش کناز
)۴۴(رْقَع هب دشکب ار ربص )۴۳(ریگراب

)۴۶(دیعو رد ناطیش هک ونشب )۴۵(یُبن زا

دیدش رقف زا تدیدهت دنکیم

باتش و تشز یرب و تشز یروخ ات
باوث ین ،یّنأَتین ،تّورم ین

نْطَب تفه رد دروخ رفاک مرج¬
)۴۸(نطَب )۴۷(تفَز ،رغ¬ و کیراب لد و نید
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)۴۸(نطَب )۴۷(تفَز ،رغ¬ و کیراب لد و نید

۳۱ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا ®بِحُي َ¬ ُه�ِنإ اُوفِرْسُت َ¬َو اُوبَرْشاَو اوُلُكَو ٍِدجْسَم wلُك َْدنِع ْمَُكَتنيِز اوُذُخ َمَدآ يَِنب اَي .َ¯ِفِرْسُ

یسراف همجرت

 و ]دیشوپب بسانم یسابل[ دیریگرب ار دوخ یاه تنیز ]یهاگتدابع ره رد ای[ تدابع هاگ هب !مدآ نادنزرف یا
.دراد یمن تسود ار ناراک فارسا ،دنوادخ هک دینکم فارسا و دیماشایب و دیروخب

یسیلگنا همجرت

O Children of Adam! wear your beautiful apparel at every time and place of prayer: eat and drink: But 
waste not by excess, for Allah loveth not the wasters.

۳۴۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیقی نامحر زا تسه ینأت هک
)۴۹(نیعل ناطیش ز تلیجعت تسه

ینکفا نان همقل نوچ گس شیپ
)۵۰(یَنتْعُم یا دروخ هگنآ ،دنک وب

دَرِخ اب ام ،دنک وب ینیب هب وا
)۵۱(دََقْتنُم لقع هب شمییوبب مه

ثیدح

.ناطیش زا هلجع و تسا دنوادخ زا لمات و گنرد

۴۳۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۲(یوَغ یا شیدنیب ،وس ناز ورم هک

یوش یشیورد و جنر ریسا هک

٢۶۸ هیآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق 

ٌمِيلَعٌ عِساَوُ �اَوۗ  ً¤ْضَفَو ُْهنِمً ةَرِفْغَم ْمُكُدِعَيُ �اَوۖ ِءاَشْحَفْلاِب ْمُكُرُْمأَيَو َرَْقفْلا ُمُكُدِعَي ُناَطْي�شلا

یسراف همجرت



Page 7 of 8

612_Qazal & Mathnavi 6/22/16 3:18 PM

یسراف همجرت

 دوخ شیاشخب و شزرمآ هب دنوادخ هکیلاح رد .دنار ناتنامرف یراکهابت هب و دهد یتسدگنت هدعو ار امش ناطیش
.تساناد شخب تعسو دنوادخ و .دهد هدعو ار امش

یسیلگنا همجرت

The Evil one threatens you with poverty and bids you to conduct unseemly. Allah promiseth you His 
forgiveness and bounties. And Allah careth for all and He knoweth all things.

کیرش :زابنا )۱(
دنک یم یناشفا تسد یداش طرف زا هک یسک ، هدننک صقر :زادنا تسد )۲(
هسوب :هلبُق )۳(
نیشنمه ،تبحصمه ،زارمه ،مدمه :زاسمد )۴(
.دنک ¤ط ار سم و هرقن ار هویج ً¤ثم ،دهد رییغت ار یمسج تیهام دناوتیم دشیم روصت هک یرهوج ،ایمیک :ریسکا )۵(
هرقن و ¤ط ندیرب ضارقم ،یچیق :زاگ )۶(
ار وت هک فّفخم :تِک )۷(
2شاد یمارگ ،ندرمش زیزع ،نداد تزع :زازعِا )۸(
لیعفت باب زا رما لعف ،دینک جورع :اوُجwرَع )۹(
داهن ،تشرس ،یوخ :عبط )۱۰(
ندرک تراشا :ءامیا )۱۱(
هتشون ینعم هب اجنیا رد :ِلجِس )۱۲(
ّدض عمج ،رگیدکی ریاغم و فلاخم یاهزیچ :دادضا )۱۳(
ابق و ناوتسگرب ،یجرف و ه¤ک :قاطلَغَب )۱۴(
هدنرپ ینعم هب رَیط عمج :رایَطا )۱۵(
مشچ هدنروآ نوریب ،هدنشَک هدید :شَکهدید )۱۶(
یگدنز ای ادخ هب ندش هدنز نآ ماگنه ای زا لبق و نآ زا ییاه تمسق ای ینهذ نم 2خادنا اجنیا رد ،ناویح ندرک حبذ :لِمسِب )۱۷(
هار :لیبَس )۱۸(
زیچ ود نایم لیاح ،دنب :دَس )۱۹(
.دراد یهوبنا و ترثک رب تل¬د هک ناکم دنوسپ ،راز+حور .دشاب رایسب حور هک ییاج :رازحور )۲۰(
بیع یب ،لدتعم و تسار :یِوَس )۲۱(
یدبا ،یگشیمه :یدَمرَس )۲۲(
یباغرم :َّطب )۲۳(
ّیناَما عمج ،وزرآ :ّتینُما )۲۴(
'ینُم عمج ،هتساوخ ،وزرآ :َتْینُم )۲۵(
دنمزآ ،هدننک عمط :عماط )۲۶(
2خاس هنادواج ،ندرک دیواج :دیبأَت )۲۷(
.دننک ناهنپ کاخ ریز هک میس و رز ،جنگ ،هدش هتفهن ،نوفدم :نیفَد )۲۸(
.تسا دزد ینعم هب اجنیا رد ،هدننک لواپچ ،رگامغی :یجامْغَی )۲۹(
ّهبح عمج ،اه هناد :تّابَح )۳۰(
کانمیب ،کانسرت :فوُخَم )۳۱(
.دنک یم هرادا ار زیچ همه هک ناهنپ یورین ،ادخً ازاجم ،هاش ،طلست ،تردق :ناطلس )۳۲(
یمارآ ،یگتسهآ :لْهَم )۳۳(
یگتسهآ ،راقو :تاَنا )۳۴(
هدنرب دوس :َربهفرَص )۳۵(
اه ناسنا صوصخ هب تقلخ همه اجنیا رد ،درم نارکاچ و ناسک و ناشیوخ :مَشَح )۳۶(
2فر تسد زا ،2شذگ رد :تاَوف )۳۷(
هرهب ،یشوخ ،تذل :ّظَح )۳۸(
ندرک ریخأت ،یگتسهآ ،ندرک گنرد :یّنأَت )۳۹(
هدنشخب ،هدننک راثیا ،راثیا ردصم زا لعاف مسا :رِثؤُم )۴۰(
فیفع ،نماد کاپ :بیجْکاپ )۴۱(
هکّرحم یورین ،هسوسو و کیرحت ینعم هب اجنیا رد ،نداد ناکت :ّهزَه )۴۲(
هواجک ،دنک یم لمح راب هک یناویح :ریگراب )۴۳(
2خادنا راک زا اجنیا رد ،ندرک یپ :رْقَع )۴۴(
نآرق :یُبن )۴۵(
ندناسرت ،ندرک میب :دیعو )۴۶(
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نآرق :یُبن )۴۵(
ندناسرت ،ندرک میب :دیعو )۴۶(
هبرف ،تشرد :تفَز )۴۷(
مکش :نطَب )۴۸(
هدش تنعل ،نوعلم :نیعل )۴۹(
هدننک مامتها ،هدننک انتعا :یَنتْعُم )۵۰(
بان ،هدش هتساریپ دیاوز زا ،هدش یداقن :دََقْتنُم )۵۱(
هارمگ :یوَغ )۵۲(


