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۲۳۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هب رز اب مغ رخآ ،مغ رزیب و مغ رز اب
هد ات درب هک یهار ،یراب یور هار نوچ

)۱(ناراّرط ز زیرگب ،نارای نخس ونشب
)۲(هِتسَم ،نکم هزیتسا ،ار دوخ شکم عمج زا

؟دش ناریو هچ ز ایند ؟دش نایرع هچ ز مدآ
)۴(هِم اب )۳(هِک هزیتسا ز ؟دش نافوط هک دوب نوچ

ددنخیمن هلعش نآ دیرگیمن عمش ات
)۵(هبرف دوشنیم ناج دهاکیمن مسج ات

نک یریما وید رب ،نیزگب )۶(یکَلَم یوخ
هن نودرگ رس رب اپ ،نابرق دش وچ وت واگ

۲۳۰۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هِب رسیب و لدیب مغ ،شوخلد وت و شوخرس نم
هب رب لد و ربلد زا روخیم رب و هدیم لد

ایوج ِفدص نوچ نت ،ایرد نوچ همه ملاع
هب رهوگ همه اهنیز ،ایوگ رهگ فصو ناج

رد رداچ هب هتفر ناج ،رداچ لثم تروص
هب )۷(رlوَصُم هچ ره زو رکیپیب و تروصیب

یدینشنب هنیس زا ،یدید نت هدرپ وت
هب رگید هدرپ ناک دزیم لد هک همخز نآ

وگیم رز هرهچ اب ،نزیم رز وت هرهچ زا
هب رز اب مغ رخآ ،مغ رزیب و مغ رز اب

۹۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ددم مهاوخ نیزا شیب بر ای :تفگ
)۸(دَسَم ْنِم ٍْلبَح هب ناشمدنبب ات

دنلد رُپ و رن هک تناتسم هک ات
)۹(دنَُلکْسِب ار اهدنب نآ راودرم

اوه یاهنسر و ماد نیدب ات
ادج نادرمان ز ددرگ وت درم

۹۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هدش دجاس کَلَم و نسُح مدآ
هدمآ )۱۰(لوزعَم زاب مدآ وچمه

؟یتسین یتسه دعب ،)۱۱(هَوآ :تفگ
یتسیز نوزفا هک نیا تمرج :تفگ

ناشک وم دناشکیم شلیئربج
)۱۳(ناشوخ ِقْوَج زا و )۱۲(دلُخ نیز ورب هک

؟تسیچ )۱۵(ل}ذِا نیا ،)۱۴(ّزِع زا دعب :تفگ
تس یرواد تنیا و )۱۶(تسداد نآ :تفگ

۶-۴ هیآ ،)K )۹۵تلا هروس ،میرک نآرق 

)۴( ميِوَْقت ِنَسَْحأ يِف َناَسْنِْ{ا َانْقَلَخ ْدَقَل

)۵( َِ�لِفاَس َلَفَْسأُ هاَنْدَدَر lُمث

 )۶( ٍنُونْمَم ُْريَغ ٌرَْجأ ْمُهََلف ِتاَحِلاlصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذlلا lِ}إ

یسراف همجرت

)۴( .میدیرفآ شزرا و لادتعا و مظن نیرتوکین رد ار ناسنا ام هک
)۵( .میدنادرگزاب ناتسَپ ِنیرت تسپ ]هلحرم[ هب ]یراکهانگ ببس هب[ ار وا هاگ نآ

)۶( .تسا یگشیمه و تنم یب یشاداپ ار نانآ سپ ،دنا هداد ماجنا هتسیاش یاهراک و هدروآ نامیا هک نانآ رگم

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

We have indeed created man in the best of moulds (4)
Then do We abase him (to be) the lowest of the low (5)

Except such as believe and do righteous deeds: For they shall have a reward unfailing (6)

۶۸ هیآ ،)۳۶( سي هروس ،میرک نآرق 

َنوُلِقْعَي َ�ََفأ ِقْلَخْلا يِف ُهْس�َكُننُ هْر�مَعُن ْنَمَو

یسراف همجرت

 ]یشومارف و ناصقن ،یتسس ،فعض تلاح یوس هب[ شنیرفآ هصرع رد ار وا ،میهد ین}وط رمع سک ره هب و
 ؟دننک یمن لّقعت ایآ سپ ؛مینک یم شنوگژاو

یسیلگنا همجرت

If We grant long life to any, We cause him to be reversed in nature: Will they not then understand?

۹۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ٍنُونْمَم ُْریَغ ٌرَْجا مُهََلف تاِحلاّصلا اوُلِمَع َو اُونَمآ نی̂ذلا ِ̂[ا َنیلِفاس ََلفَْسا ریسفت

قح رون شبیبط دشاب رگ کیل
)۱۸(قَد و )۱۷(ناصُقن ،بت وّ یریپ زا تسین

تسم �یتسس نوچ تسه وا یتسس
تسا متسُر )۱۹(کشَر ش یتسس نآ ردناک

قوذ قرغ شناوختسا ،دریمب رگ
قوش رون عاعش رد شا هّرذ هّرذ

رَمثیب غاب ،تسین شنآ هکنآو
َرَبز و ریز دنکیم شنازخ هک

هایس َدنام اهراخ َدنامن لگ
هاک )۲۰(�لَت نوچ هدمآ زغمیب و درز

ادخ یا غاب نآ درک )۲۱(تlلَز هچ ات
؟ادج ددرگ )۲۲(اههّلُح نیا وزا هک

�شیوخ ِدید و دید ار �شیوخ
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�شیوخ ِدید و دید ار �شیوخ
)۲۴(نََحتمُم یا نیه ،تس )۲۳(لّاتَق رهز

تسیرگ مَلاع وا قشع زک یدهاش
؟تسیچ مرج ،دوخ زا دناریم ش�اع

تسب )۲۵(هیراع رویز هکنآ ،مرج
تسا نمِ کلِم لَلُح نیک یوعد درک

نیقی دناد ات هک ،نآ میناتساو
نیچهناد نابوخ ،تسام نآ نمرِخ

دوب هیراع لَلُح ناک ،دنادب ات
دوجو دیشروخ ز نآ دوب یوترپ

رنه و لضف و تردق و لامج نآ
رفس وس نیا درک نسُح باتفآ ز

اه هراتسا نوچ دندرگیم زاب
اهراوید نیز دیشروخ نآ رون

هاگیاجاو دش دیشروخ وترپ
هایس و کیرات راوید ره ْدنام

)۲۶(گنَد ْتنابوخ خُر رد وا درک هکنآ

گنر هس ٔهشیش زا تسدیشروخ رون

ار رون نآ گنر گنر یاههشیش
ام هب نیگنر نینچ نیا دنیامنیم

گنرگنر یاههشیش َدنامن نوچ
گنَد هاگنآ دنک تگنریب رون

ار رون ندید هشیشیب نک یوخ
)۲۷(یمَع دوبن دنکشب هشیش وچ ات

ِشناد اب یعناق هتخومآ ِ
هتخورفا مشچ ،ریغ غارچ رد

ات هک دیابرب شیوخ غارچ وا
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ات هک دیابرب شیوخ غارچ وا
)۲۹(اَتفین ،)۲۸(یریَعتسُم ینادب وت

)۳۰(دََهتجُم یعس و رکش یدرک وت رگ

دهد تزاب نانچ دص هک روخم مغ

یرِگ نوخ نونکا ،رکش یدرکن رو
یَرب رفاک زا نسُح نآ تس هدش هک

مُهَلامَْعا ّلََضا ،نارُفکْلا ُةlُما
* مُهَلاب حَلَْصا ِنامیْ}ا ُةlُما

) .درآ ناماس هب ار نامیا تما لاوحا و دنک هابت ار رفک تما لامعا ،دنوادخ (

رنه و یبوخ رکُشیب زا دش مگ
رثا ناز دنیبن زگره رگد هک

)۳۱(دادَو و رکش و یشیوخیب و یشیوخ

دای هب ناشْدراین هک ناس ناز تفر

نارفاک یا )۳۲(ْمُهَلامَْعا ّلlَضا هک
نارماک ره زا تس ماک �سَج

افو ِباحصا و رکش ِلها ز زج
)۳۳(افَق رد تلود تسار ناشیا رم هک

؟دهد توق اجک هتفر تلود
دهد تیصاخ هدنیآ تلود

** اوُضِرَْقا ردنا تلود نیز هِد ضرق
وُر شیپ ینیبب تلود دص هک ات

شیوخ رهب نک مک برُش نیز یکدنا
شیپ هب یبای یرثوک ضوح هک ات

تخیر هک سک نآ افو ِکاخ رب هعرج
؟تخیرگ وز تلود دیص دناوت یک

مُهَلاب حَلَْصا هک ناشلد دنک شوخ
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مُهَلاب حَلَْصا هک ناشلد دنک شوخ
مُهَلاْزَنا یوlتلا ِدْعَب ْنِم lدَر

 ادخ هار رد هک ییاه ییاراد عیمج و ،دروآ یم ناماس هب ار ناشراک و دنکیم داش ار نامیا لها لد دنوادخ ( 
) .دنادرگ زاب ناشیا هب دنا هدرک فرص

هِد )۳۴(زاستراغ ِکرت یو ،لجا یا
هِد زاب ،)۳۵(ناروکش نیز یدرب هچ ره

نآ دنریذپنب ناشیا ،دهد او
ناج ِتْخر زا دناهتشگ )۳۶(ْمَْعنُم هکنآز

میتخادنا )۳۷(اههقرِخ و مییفوص
میتخاب رد نوچ ،میناتسن زاب

ضوع نوچ هگنآ ،میدید ضوع ام
ضرغ و صرح و تجاح ام زا تفر

میدش نوریب )۳۸(یکلْهُم و روش بآ ز
میدز رثوک ٔهمشچ و )۳۹(قیحَر رب

نارگید اب ناهج یا یدرک هچنآ
نارگ زان و نف و ییافویب

ازج رهب ام میزیر ترس رب
)۴۰(ازغ ردنا هدمآ ،میدیهش هک

ار کاپ یادخ هک ینادب ات
)۴۱(یرِم و هلمحرپ دنتسه ناگدنب

دَنَنکَرب ایند ریوزت )۴۲(تلبس
دننز ترصن )۴۳(یوراب رب ار همیخ

دندش )۴۴(یزاغ ون زاب نادیهش نیا
دندز ترصن رب زاب ناریسا نیو

یتسین زا زاب دندروآرب رس
یتسین )۴۵(هَْمَکا رگ ،ار ام نیبب هک

تساهدیشروخ مدع رد ینادب ات
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تساهدیشروخ مدع رد ینادب ات
)۴۶(تساهُس اجنآ ،باتفآ اجنیا هچنآو

؟دوب نوچ ردارب یتسه ،مدع رد
؟دوب نونکم نوچ دض ردنا دض

ْ�ا َنِم lیَحْلا ُجِرْخُی نادب ***ْت�یَ
نادباع دیما دمآ مدع هک

) .تسا نارگشتسرپ یراودیما هیام مدع هک نادب .دشک نوریب هدرم زا ار هدنز دنوادخ (

تس یهت شرابنا هک هدنراک ِدرَم
؟تس یتسین دیما رب هن شوخ و داش

یتسین ِیوس ز نآ دیورب هک
یتس ینعم ِفقاو رگ نک مهف

رِظتنم وت ،یتسین زا مد هب مد
رِب و مارآ ،قوذ و مهف یبایب هک

ار زار نیا داشگ یروتسد تسین
ار )۴۷(زاخَْبا منک یدادغب هنرو

مدع دشاب قح )۴۸(عنُص ٔهنازخ سپ
مد هب مد اهاطع وز درآ رب هک

دوب نآ عِْدبُم و قح دمآ )۴۹(عِدبُم
َدنَس و لصایب عرف درآرب هک

۲۸۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب تمعن زا رتشوخ ،تمعن رکش
؟دور تمعن یوس یک )۵۰(هرابرکُش

تسوپ وچ تمعن و تمعن ناج ،رکش
تسود یوک ات ار وت درآ رکش هکنآ ز

)۵۱(هابِتنِا رکش و تلفغ درآ تمعن

هاش رکش مادب نک تمعن دیص



Page 8 of 10

618_Qazal & Mathnavi 12/9/16 3:38 PM

هاش رکش مادب نک تمعن دیص

۲-۱ هیآ ،)۴۷( دمحم هروس ،میرک نآرق  *

)۱( ْمُهَلاَمَْعأ lلََضأِ l§ا ِليِبَس ْنَع او¦دَصَو اوَُرفَك َنيِذlلا

)۲( ْمُهَلاَبَ حَلَْصأَو ْمِهِتَائ�يَس ْمُْهنَع َرlفَكۙ  ْمِه�بَر ْنِم ¦قَحْلا َوُهَو ٍدlمَحُمٰ ىَلَع َل�ُزن اَمِب اُونَمآَو ِتاَحِلاlصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذlلاَو

یسراف همجرت

)۱( ؛تخاس هابت و لطاب ار ناشلامعا ادخ دنتشاد زاب ادخ هار زا ]ار مدرم[ و دندیزرو رفک هک نانآ

 یوس زا هک هدش لزان دّمحم رب هچنآ هب و دنا هداد ماجنا هتسیاش یاهراک و هدروآ نامیا هک یناسک و
)۲( .دومن ح�صا ار ناشلاح و درک وحم نانآ زا ار ناشناهانگ ادخ ،دندیورگ تسا قح ناشراگدرورپ

یسیلگنا همجرت

Those who reject Allah and hinder (men) from the Path of 
Allah,- their deeds will Allah render astray (from their mark). (1)

But those who believe and work deeds of righteousness, and believe 
in the (Revelation) sent down to Muhammad - for it is the Truth from their 
Lord,- He will remove from them their ills and improve their condition. (2)

۲۰ هیآ ،)۷۳( لمزم هروس ،میرک نآرق  **

... ًانَسَح اًضْرَقَ l§ا اوُضِرَْقأَو ...

یسراف همجرت

... ؛دیهدب ادخ هب وکین ماو و ...

یسیلگنا همجرت

...and loan to Allah a Beautiful Loan…

۱۹ هیآ ،)۳۰( مور هروس ،میرک نآرق  ***

ْ�ا َنِم lيَحْلا ُجِرْخُي ْ�ا ُجِرْخُيَو ِت�يَ ْ®ا يِيْحُيَو �يَحْلا َنِم َت�يَ .َنوُجَرْخُت َكِٰلَذَكَوۚ  اَهِتْوَم َدْعَب َضْرَ

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

 و ؛دنک یم هدنز شا یگدرم زا سپ ار نیمز و ،دروآ یم نوریب هدنز زا ار هدرم و دروآ یم نوریب هدرم زا ار هدنز
.دیوش یم هدروآ نوریب ]اهروگ زا[ هنوگ نیا

یسیلگنا همجرت

It is He Who brings out the living from the dead, and brings out the dead from the living, and Who gives life 
to the earth after it is dead: and thus shall ye be brought out (from the dead).

رببیج ،دزد :راّرط )۱(
نکم زیتس ،گنجن :هِتسَم )۲(
کچوک :هِک )۳(
گرزب :هِم )۴(
قاچ :هبرف )۵(
هتشرف :کَلَم )۶(
ریوصت یاراد ،تروص و لکش یاراد :رlوَصُم )۷(
دَسَم هروس ۵ هیآ زا سابتقا ،امرخ فیل زا هدش هدینت ینامسیر :دَسَم ْنِم ٍْلبَح )۸(
دنلسگب ،دننک هراپ :دنَُلکْسِب )۹(
هدشرانکربراکزا ،راکیب ،هدش لزع :لوزعَم )۱۰(
یاو ،هآ ،غیرد :هَوآ )۱۱(
نیرب تشهب :دلُخ )۱۲(
نانامداش و ناشوخرس هورگ :ناشوخ ِقْوَج )۱۳(
یدنمجرا ،ندش دنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۱۴(
ندومن ریقحت ،ندرک راوخ :ل}ذِا )۱۵(
فاصنا ،لدع :داد )۱۶(
یتساک ،یمک ،بیع :ناصُقن )۱۷(
هذخاؤم و شهوکن :قَد )۱۸(
ّتیمح ،تریغ ،دسح :کشَر )۱۹(
نش ای کاخ گرزب ۀدوت ،هتشپ ،هپت :ّلت )۲۰(
شزغل :تlلَز )۲۱(
ون سابل ،رخاف هماج :هّلُح )۲۲(
هدنشُک :لّاتَق )۲۳(
هدش ناحتما ،هدش هدومزآ :نََحتمُم )۲۴(
یضرغ :هیراع )۲۵(
هیامورف ،ندوک :گنَد )۲۶(
انیبان ،روک :یمَع )۲۷(
هراعتسا ردصم زا لعاف مسا ،هدنهاوخ هیراع :ریَعتسُم )۲۸(
تسا هدمآ کلام ینعم هب اجنیا رد .دنمتواخس ،درمناوج ،ناوج :اتف )۲۹(
ششوک هجرد تیاهن :دََهتجُم یعس )۳۰(
یتسود :دادَو )۳۱(
ار ناشلامعا دنک هابت :ْمُهَلامَْعا ّلlَضا )۳۲(
رس تشپ :افَق )۳۳(
)بکرم یلعاف تفص( رگتراغ :زاستراغ )۳۴(
رازگساپس رایسب :روکش )۳۵(
تمعن زا رادروخرب ،هدش هداد تمعن :ْمَْعنُم )۳۶(
.دشاب یم سردنم و هنهک هک فوصت لها هماج :هقرِخ )۳۷(
هدننک ک�ه ،هدنشُک :کلهم )۳۸(
بان بارش :قیحَر )۳۹(
ندرک گنج :ازغ )۴۰(
زیتس و هلداجم :یرِم )۴۱(
لیبس :تلبس )۴۲(
راصح ،هعلق راوید :وراب )۴۳(
دهاجم ،رگراکیپ ،وجگنج :یزاغ )۴۴(
همُک :عمج ،داز ردام روک :هَْمَکا )۴۵(
کچوک هراتس :اهُس )۴۶(
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همُک :عمج ،داز ردام روک :هَْمَکا )۴۵(
کچوک هراتس :اهُس )۴۶(
.دنا هدش یفرعم تسرپ شتآ زاخبا یلاها زین عبانم زا یخرب رد .دنراد تنوکس اجنآ رد یراصن زا یا هدع هک زاقفق یاه هوک رد تسا یلحم :زاخَْبا )۴۷(
شنیرفآ :عنُص )۴۸(
شخبیتسه ،تسین زا تسه ۀدنروآدیدپ ،هدننیرفآ :عِدبُم )۴۹(
.تسا رکش قشاع و دنک یم رکش رایسب هک یسک :هرابرکُش )۵۰(
یهاگآ ،یرادیب :هابِتنِا )۵۱(


