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۱۹۰۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟)۲(ناقاخ ز دمآ )۱(طخ هک وت یدینش
نابوخ دنیآ نورب هدرپ زا هک

لاسما هک ناقاخ تسا هدومرف نینچ
نازرا تخس دشاب هک مهاوخ َرکِش

کرابم زور یهز و لاس یهز
نادنخ لابقا یهز ،ناقاخ یهز

تسا مارح Qسشنب هناخ نورد
نادیم یوس )۳(دمارخ یم ناطلس هک

ینیبب ات نادیم هب ام اب ایب
ناهنپ ِیادیپ شوخ مزب یکی

رایسب یاهتمعن و )۴(ناوخ هداهن
نایرب ناغرم زا و اهاولح ز

یقاس شیپ رد ْهَم وچ نام^غ
ناج زا رتشوخ ِنابرطم یاون

ناتسم ِیاهناج هش ِقشع زا کیلو
ناوخ زا و یقاس زا دراد تغارف

اج نامه ؟دشاب اجک نیا :ییوگ وت
نایوج تسهتشگ اجک ءهشیدنا هک

۱۵۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک یتشآ مَدرُم رادنپ نونک
میناگدرم نوچ ام میلست رد هک

نداد هسوب یهاوخب مروگ رب وچ
مینامه نونکاک هد هسوب ار مخر

)۵(اریزا لد یا راو هدرم نک شمخ
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)۵(اریزا لد یا راو هدرم نک شمخ
مینابز نیز ام مهتم یتسه هب

۲۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگا وت ایوگ و شماخ یوش هنییآ وچمه
یزیتسن نابز تفگ رب و یدرگ لد همه

۳۲۴۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز یشین رگ روبنز ار درم
دنک یم دوخ زا روبنز نآ شین

تسوت یتسه زا وچ اما ،شین مخز
تسُس درد ددرگن ،دشاب یوق مغ

۳۶۹۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لیلد زا َرب یپ )۷(لصو و )۶(لصف ریغ
)۸(لیلَغ دناْشَننِب ندرب یپ کیل

لصا ز یرود را ربیم ،یپایپ ،یپ
لصوِ یوس درآ تیدرمِ گر ات

۲۲۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لایخ و شقنرپ هناخ نیا رد وت هتسشن یا
وگم چیه ربب تخر ورب هناخ نیا زا زیخ

۲۸۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب تمعن زا رتشوخ تمعن رکش
؟دور تمعن یوس یک ،)۹(هرابرکُش

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

)۱۰(هابِتنِا رکُش و تلفغ درآ تمعن

هاش رکُشِ مادب نک تمعن دیص

۳۹۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۹۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

.دش نامهم وا رد هک یلاُبا Y یوجگرم قشاع نآ و دوب ُشک نامهم هک دجسم نآ تفص

)۱۱(یپکین یا نک شوگ تیاکح کی

یر رهش رانک رب ُدب یدجسم

میب ز ،بش یتفخن یو رد سک چیه
میتی بش نآ یدش شدنزرف هن هک

تفر )۱۲(روُع بیرغ یو ردنا هک سب
تفر روگ رد نارتخا نوچ مدحبص

نک هاگآ نیا زا کین ار Qشیوخ
نک هاتوک ار باوخ ،دمآ حبص

دُنت دننایرپ :هک یتفگ یسک ره
دنُک غیت اب ناشُک نامهم وردنا

مسلط و تسرحس :هک یتفگ رگد نآ
مصخ و ناج ودع دشاب )۱۳(دَصَر نیک

شاف شقن هِن رب :هک یتفگ رگد نآ
شابم اجنیا نامهیم یاک ،شرد رب

تدیاب ناج رگا اجنیا پسُخَم بش
تدیاشگب نیمک اجنیا گرم ،هنرو

دیهن یلفق بش :هک یتفگ یکی ناو
دیهد هر مک امش ،دیاک یلفاغ

۳۹۳۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دجسم نآ رد ندمآ نامهم

بش تقو دمآ رد نامهم یکی ات
بجع )۱۴(تیص نآ دوب هدینش وک

دومزآیم نومزآ یارب زا
دوب ریس ناج و هنادرم سب هکناز
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دوب ریس ناج و هنادرم سب هکناز

یاهبمکشا و رس مریگ مک :تفگ
یاّهبَح کی ناج جنگ زا ریگ هتفر

؟متسیک نم ورب :وگ نت تروص
متسیقاب نم وچ ،دیان مک شقن

ادخ فطل زا مدوب *ُتْخََفن نوچ
ادج نت یان ز ،مشاب قح )۱۵(خَفن

فرط نیا شَخَْفن گناب دتفین ات
فدص نیگنت زا رهوگ نآ دهر ات

نیقداص یا ،تفگ توم **اْو�نََمت نوچ
نیا رب مناشفارب ار ناج ،مقداص

۷۴-۷۱ هیآ ،)۳۸( ص هروس ،ميرك نآرق *

 )۷۱( ٍ�ِط ْنِم اًرَشَب ٌقِلاَخ ي�ِنإ ِةَكِئَ^َمِْلل َك�بَر َلاَقْ ِذإ

 )۷۲( َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتي�وَس اَذِإَف

ْ�ا َدَجَسَف  )۷۳( َنوُعَمَْجأ ْمُه�لُك ُةَكِئَ^َ

 )۷۴( َنيِرِفاَكْلا َنِم َناَكَو ََربَْكتْسا َسِيْلِبإ �ِ�إ

یسراف همجرت 

 )۷۱( .دیرفآ مهاوخ لگ زا یرشب نم انامه :تفگ ناگتشرف هب تراگدرورپ هک ار یماگنه ]نک دای[

 )۷۲( .دینک هدجس وا رب ،مدیمد وا رد دوخ حور زا و مدومن وکین و تسرد ار شمادنا هک ینامز سپ

 )۷۳( .دندرک هدجس انثتسا نودب ناگتشرف مامت سپ

 )۷۴( .دیدرگ نارفاک هرمز زا و دیزرو ربکت و رورغ هک ناطیش رگم

یسیلگنا همجرت

Behold, thy Lord said to the angels: "I am about to create man from clay

When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him
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So the angels prostrated themselves, all of them together

Not so Iblis: he was haughty, and became one of those who reject Faith.

۴۳-۲۸ هیآ ،)۱۵( رجح هروس ،ميرك نآرق * 

 )۲۸( ٍنُونْسَم ٍإَمَح ْنِم ٍلاَصْلَص ْنِم اًرَشَب ٌقِلاَخ ي�ِنإ ِةَكِئَ^َمِْلل َك�بَر َلاَقْ ِذإَو

 )۲۹( َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتي�وَس اَذِإَف

ْ�ا َدَجَسَف )۳۰( َنوُعَمَْجأ ْمُه�لُك ُةَكِئَ^َ

 )۳۱( َنيِدِجا�سلاَ عَم َنوُكَي َْنأٰ ىََبأ َسِيْلِبإ �ِ�إ

 )۳۲(  َنيِدِجا�سلاَ عَم َنوُكَت �َ�أ َكَل اَم ُسِيْلِبإ اَي َلاَق

 )۳۳( ٍنُونْسَم ٍإَمَح ْنِم ٍلاَصْلَص ْنِم َُهتْقَلَخ ٍرََشِبل َدُجْسَِ£ ْنَُكأ ْمَل َلاَق

 )۳۴( ٌميِجَر َك�نِإَف اَْهنِم ْجُرْخاَف َلاَق

 )۳۵( ِني�دلاِ مَْويٰ ىَِلإ ََةنْع�للا َكْيَلَع �ِنإَو

 )۳۶( َنُوثَْعُبيِ مَْويٰ ىَِلإ يِنْرِظَْنأَف �بَر َلاَق

ْ�ا َنِم َك�نِإَف َلاَق )۳۷( َنيَِرْظنُ

ْ�ا ِتْقَوْلاِ مَْويٰ ىَِلإ )۳۸( ِ موُلْعَ

َ£ يَِنْتيَوَْغأ اَمِب �بَر َلاَق �§�َيزُ ْ£ا يِف ْمُهَل َ َ£َو ِضْرَ )۳۹( يِعَمَْجأ ْمُه�َنيِوْغُ

ْ�ا ُمُْهنِم َكَدَابِع �ِ�إ )۴۰( يِصَلْخُ

َه َلاَق  )۴۱( ٌميَِقتْسُم �يَلَع ٌطاَرِص اَذٰ

 )۴۲( َنيِواَغْلا َنِم َكََعب�تا ِنَم �ِ�إ ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل يِدَابِع �ِنإ

َ� َم�نَهَج �ِنإَو )۴۳( يِعَمَْجأ ْمُهُدِعْوَ

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

 یرشب نم :تفگ ناگتشرف هب تراگدرورپ هک ار یماگنه ]نک دای[ و
 )۲۸( .منیرفآ یم ،تسا گنر هریت و نّفعتم ینجل زا هتفرگرب هک کشخ لِگ زا

)۲۹( .دیتفیب نانک هدجس وا رب ،ممدب وا رد دوخ حور زا و منادرگ وکین و تسرد ار وا نوچ سپ

)۳۰( .دندرک هدجس ءانثتسا نودب ناگتشرف همه سپ

 )۳۱( .درک عانتما ،دشاب نانک هدجس اب هکنیا زا هک سیلبا رگم

 )۳۲( ؟یتسین نانک هدجس اب هک هدش هچ ار وت !سیلبا یا :تفگ ]ادخ[

 و کشخ یلگ زا ار وا هک یرشب یارب هک متسین نآ نم :تفگ
 )۳۳( !!منک هدجس ،یدیرفآ گنر هریت و نّفعتم ینجل زا هتفرگرب

 )۳۴( ،یا هدش هدنار هک ور نوریب ]تسا نابرقم ماقم هک �او هاگیاج[ نیا زا :تفگ ]ادخ[

)۳۵( .دوب دهاوخ وت رب تنعل تمایق زور ات دیدرت یب و

)۳۶( .هد تلهم ،دنوش یم هتخیگنارب ]ناگمه[ هک یزور ات ارم سپ !اراگدرورپ :تفگ

)۳۷( ،یناگتفای تلهم زا وت :تفگ ]ادخ[

)۳۸( .نیعم تقو ]نآ[ ،زور ات

 رد ]ار تشز یاهراک همه[ً انیقی مه نم ،یدومن هارمگ ارم هکنیا ببس هب !اراگدرورپ :تفگ
)۳۹( .منک یم هارمگ ار همهً املسم و ]دوش ناسآ نانآ یارب اه یتشز باکترا ات[ میارآ یم نانآ یارب نیمز

)۴۰( .دنا ]ینطاب و یرهاظ یگدولآ عون ره زا[ ِناگدش صلاخ هک ار تناگدنب ]نآ[ رگم

 تسا یهار ]یصلاخان ره زا ندش هتساریپ[ نیا :دومرف ادخ
 )۴۱( .تسا نم هدهعرب ]مصلخم ناگدنب دوجو رد شقّقحت هک[ میقتسم

 )۴۲( .دننک یم یوریپ وت زا هک یناهارمگ رب رگم ،تسین یطّلست مناگدنب رب ار وتً اعطق

 )۴۳( .تسا نانآ یگمه هاگ هدعو ،خزودً املسم و

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

  Behold! thy Lord said to the angels: "I am about to create man, from sounding clay from mud moulded into shape; (28)

When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him. (29)

 So the angels prostrated themselves, all of them together (30)

Not so Iblis: he refused to be among those who prostrated themselves. (31)

(Allah) said: "O Iblis! what is your reason for not being among those who prostrated themselves?" (32)

(Iblis) said: "I am not one to prostrate myself to man, whom 
Thou didst create from sounding clay, from mud moulded into shape." (33)

(Allah) said: "Then get thee out from here; for thou art rejected, accursed. (34)

And the curse shall be on thee till the day of Judgment. (35)

(Iblis) said: "O my Lord! give me then respite till the Day the (dead) are raised. (36)

(Allah) said: Respite is granted thee (37)
 

Till the Day of the Time appointed. (38)

(Iblis) said: "O my Lord! because Thou hast put me in the wrong, I will 
make (wrong) fair-seeming to them on the earth, and I will put them all in the wrong, (39)

Except Thy servants among them, sincere and purified (by Thy Grace). (40)

(Allah) said: "This (way of My sincere servants) is indeed a way that leads straight to Me. (41)

For over My servants no authority shalt thou have, except such as put themselves in the wrong and follow thee. (42)

And verily, Hell is the promised abode for them all! (43)

۶ هیآ ،)۶۲( هعمج هروس ،ميرك نآرق**

ْ�ا اُو�نََمَتف ِسا�نلا ِنوُد ْنِمِ ²�َ ُءاَِيلَْوأ ْمُك�َنأ ُْمتْمََعز ِْنإ اوُداَه َنيِذ�لا اَه�َيأ اَي ْلُق َ�ِقِداَص ُْمْتنُك ِْنإ َتْوَ

یسراف همجرت

.دییوگتسار رگا ،دینک گرم یوزرآ سپ ؛رگید مدرم هن دییادخ ناتسود امش هک دینک یم نامگ رگا  :وگب

یسیلگنا همجرت

Say: "O ye that stand on Judaism! If ye think that ye are friends to 
Allah, to the exclusion of (other) men, then express your desire for Death, if ye are truthful!"

۳۹۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۹۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وا رم ندرک دیدهت و اجنآ رد lفخ بش زا ار قشاع نامهم نآ ،دجسم لها ندرک تمfم

بسُخَم اجنیا نیه هک شدنتفگ موق
)۱۶(بسُک وچمه تناتِس ناج دبوکن ات

لاح ز ینادیمن و یبیرغ هک
)۱۷(لاوز دمآ ،تفخ هک ره اجنیردناک

اهراب ام ،نیا تسین یقافتا
)۱۸('یهُن باحصا هلمج و میاهدید

شدش نکسم یبش دجسم نآ هک ره
شدمآ )۱۹(لِه^َه گرم بش مین

میاهدید نیا ،دص هب ات ام یکی زا
میاهدینشب یسک زا ،دیلقت هب هن

لوسر نآ ،***هحیصَن ُنیّدَلا :تفگ
)۲۰(لولُغ دض تغل رد تحیصن نآ

یتسود رد یتسار ،تحیصن نیا
)۲۱(یتسوپگس و نیاخ ،یلولُغ رد

)۲۲(دادِو زا ،تحیصن نیا تنایخ یب

داد و لقع زا درگم ،تمییامنیم

یوبن ثیدح ***

.مِهِت�ماع َو َ�ِملسُ�ا ِة�مئ� َو ِهِباتكِل َو ِهِلوسَِرل َوِ ²ِ ُةَحيص�نلا ُنيّدَلا

.نانمؤم مومع و نیملسم نایاوشیپ و وا باتک و ادخ لوسر و ادخ ىارب ىهاوخريخ ىنعي نيد

۳۹۴۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار )۲۳(نYذاع ،قشاع lفگ باوج

)۲۴(مََدن یب نم ناحصان یا :وا تفگ

مدمآ ریس یگدنز ناهج زا
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مدمآ ریس یگدنز ناهج زا

هاوخمخز و وُج مخز ،)۲۵(مایلبنَم
هار هب لبنَم زا یوج مک تیفاع

وجگرب دوخ دوب وک ین یلبنَم
وجگرم ،یلابا� مایلبنم

دروآ لوپ فک هب وک ین یلبنم
درذگب لپ نیزک )۲۶(یتسُچ یلبنم

دنزرب یناکد ره رب وک ،هن نآ
دنزرب یناک و نوک زا )۲۷(دَهَج لب

ارس نیز )۲۸(ملَقن و تشگ نیریش گرم
ار غرم ،ندیرپ ،)Q)۲۹شِه سفق نوچ

)۳۰(رد غاب نیع تسه هک سفق نآ

رجش و ناتسلگ دنیبیم غرم

سفق درگ نورب زا ناغرم )۳۱(ِقوَج
)۳۲(صَصِق یدازآ ز دنناوخیمه شوخ

رازهزبس ناز ،سفق ردنا ار غرم
رارق و ربص هن ،تس هدنام شروخ هن

دنکیم نوریب خاروس ره ز رس
دنکرب اپ زا دنب نیک دوب ات

دوب نوریب نینچ شناج و لد نوچ
؟دوب نوچ ییاشگ رد ار سفق نآ

)۳۳(ناهُدَنا رد سفق غرم نانچ هن

ناگبرُگ هقلح هب شدرِگ رب درِگ

)۳۵(نَزَح و )۳۴(فوخ نیرد ار وا دوب یک

؟ندش نوریب سفق زا یوزرآ

)۳۶(صَصَح شوخان نیزک دهاوخیمه وا

سفق نیا درگ هب دشاب سفق دص

۳۹۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



Page 10 of 12

622_Qazal & Mathnavi 12/9/16 3:39 PM

۳۹۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنیبیم ناسکی ماوع هب ار دوخ اجنآ دیآ راکب رازاب نآ رد هک تسا هدیزرون یرنه ،دیآیم راکب اجنیمه وا رنه هک دوب ایند تایح نیرب سونیلاج قشع

)۳۷(دار سونیلاج تفگ هکنانچنآ

دارم زا و ناهج نیا یاوه زا

ناج مین دنامب نم زک ما یضار
ناهج منیب یرتسا نُوک ز هک

راطق دوخ درِگ هب دنیبیم هبرگ
)۳۹(راطَم زا تس هدوب هتشگ )۳۸(سِیآ شغرم

ناهج نیا ریغ تس هدید مدع ای
ناهن یرشح وا هدیدان ،مدع رد

مرک نوریب دشکیم شِک ،نینَج نوچ
مکش یوس سپس وا دزیرگیم

دنکیم )۴۰(رَدصَم یوس شیور ،فطل
دنکیم ردام تشپ رد )۴۱(ّرَقَم وا

ماک و رهش نیز متف نوریب رگا هک
؟ماقُم نیا هدیدب منیب بجع یا

)۴۲(مِخَو رهش نآ رد یدوب یرد ای

محر ردنا یمدرک هراظن هک

یدب مهار ینزوس ٔهمشچ وچ ای
یدش هدید محر منوریب ز هک

یَ�اع زا تسلفاغ مه نینج نآ
یمرحمان وا ،سونیلاج وچمه

تسه هک یتابوطر نآک دنادن وا
تسا ینوریب ملاع زا ددم نآ

ناهج رد رصنع راچ هکنانچنآ
ناکم� رهش ز درآ ددم دص

تس هتفای رگ ،سفق رد هناد و بآ
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تس هتفای رگ ،سفق رد هناد و بآ
تس هتفاترد یاهصرع و غاب ز نآ

غاب دننیب ایبنا یاهناج
غارف و )۴۳(ن^ُقن تقو رد سفق نیز

دنا غراف ملاع و سونیلاج ز سپ
دنا )۴۴(غِزاب اهکلف ردنا هام وچمه

)۴۵(تس یرتفا تفگ نیا سونیلاج ز ،رو

تسین سونیلاج رهب مباوج سپ

تفگب نیک ،دمآ سک نآ باوج نیا
تفج رون رپ لد شتسدوبن هک

نامرف ،مکح :طخ )۱(
یگدنز ،ادخ ،هاشنهاش ،هاشداپ :ناقاخ )۲(
ییابیزهب و راقو و زان یور زا Qفر هار :ندیمارخ )۳(
نآ یور اذغ Qشاذگ یارب یقبط ای هرفس :ناوخ )۴(
تهجنیازا ،نیا یارب ،نیا یارب زا :اریزا )۵(
Qسسگ :لصف )۶(
Qسویپ :لصو )۷(
هنشت صخش ینعم هب تسا تفص مه و دیدش یگنشت ینعم هب تسا ردصم مه :لیلَغ )۸(
.تسا رکش قشاع و دنک یم رکش رایسب هک یسک :هرابرکُش )۹(
یهاگآ ،یرادیب :هابِتنِا )۱۰(
تخب کین ،کرابم و دوعسم :یپکین )۱۱(
ناوتان ،زیچ یب ،نایرع ،هنهرب :روُع )۱۲(
.دنا هتفرگ نوسفا و رحِس لداعم اجنیا رد ار نآ یخرب .بقارم ،تبقارم :دَصَر )۱۳(
هزاوآ :تیص )۱۴(
ندیمد :خَفن )۱۵(
.دنیوگ یم مه هلاجنک نآ هب ،دجنک هناد دننام .دنشاب هتفرگ ار نآ نغور هک یا هناد ره هلافت و هلاخن ،نغور هراجنک :بسُک )۱۶(
یدوبان ،ندش تسین ،Qفر نیب زا :لاوز )۱۷(
.تسا لقع نابحاص ینعم هب 'یهُن باحصا .لقع ینعم هب هيْهُن عمج :'یهُن )۱۸(
هدنشک رهز :لِه^َه )۱۹(
تنایخ :لولُغ )۲۰(
.دناسر یم رازآ و دنک یم هلمح نآ و نیا هب گس دننام هک یسک ینعی اجنیا رد .دشاب هتفر گس تسوپ رد هک یسک :یتسوپگس )۲۱(
تبحم ،یتسود :دادِو )۲۲(
هدننک شنزرس :لِذاع )۲۳(
ینامیشپ :مََدن )۲۴(
راکیب ،لبنت :لبنَم )۲۵(
ک�اچ :تسُچ )۲۶(
دهج یم :دَهَج )۲۷(
یزیچ ندرک اج هب اج ،لاقتنا :لَقن )۲۸(
ندیله ،Qشاذگ ،Qشاذگورف ،ندرک اهر :Qشِه )۲۹(
غاب نایم رد :رد غاب )۳۰(
قاوَجا :عمج ،تعامج ،هتسد :ِقوَج )۳۱(
هّصِق عمج ،اه هّصِق :صَصِق )۳۲(
یگدرسفا و مغ ،هودنا :ناهُدَنا )۳۳(
سرت :فوخ )۳۴(
هودنا :نَزَح )۳۵(
.تمسق و بیصن ینعم هب تسا ه�صِح عمج زین صَصِح .تسا هدنرپ لاب ندش هدنک روظنم اجنیا رد ،رس یوم یهاتوک ،رس یومِ یمک :صَصَح )۳۶(
درمناوج ،دنمشناد ،میکح :دار )۳۷(
سویأم ،دیمون :سِیآ )۳۸(
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درمناوج ،دنمشناد ،میکح :دار )۳۷(
سویأم ،دیمون :سِیآ )۳۸(
ندرک زاورپ :راطَم )۳۹(
تسا محر هناهد روظنم اجنیا رد ،جورخ لحم ،رودص لحم :رَدصَم )۴۰(
هاگتماقا ،هاگرارق :ّرَقَم )۴۱(
راگزاسان :مِخَو )۴۲(
ندش اج هب اج ،لاقتنا :ن^ُقن )۴۳(
غوُُزب و ْغَزب ردصم زا ،هدننک عولط ،نابات ،ناشخرد :غِزاب )۴۴(
تمهت ،ناتهب ،عقاو ف^خرب و قحان زیچ ره ،یسک هب بذک و غورد تبسن :'یرِتفِا )۴۵(


