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۱۸۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکم ناهن ،وگب تسار ؟,د یاهدروخ هچ شود
نکم نامسآ رب یور هنگیب ناشمخ نوچ

یاهدروخ صEخ لُقن ،یاهدروخ صاخ هداب
نکم ناهد رد هزبرخ ،دنز یم بارش یوب

وت ناوخ ز ییم دروخ وت ناج تسلا زور
نکم ناکم یگدنب ،ییوت ناکم, هجاوخ

یتخیرگ ام رب زو یتخیر بارش شود
نکم نانچ رگد راب ،تمتفرگ رگد راب

متسافو یم تسم ،متسارت یگمه نم
نکم نامک ارم ریت ،متسار ریت وچ وت اب

ماهراچ تسوا ندید ،ماهراپ هراپ لد یا
نکم ناهج نیرب هیکت ،نم تشپ و هانپ تسوا

وت یاون زا هدش رُپ ،وت یان قلخ همه یا
نکم ناج یان هب تسد یاهراب عامس هن رگ

یاهدیمدرد همه رد ،یاهدرک ُتْخََفنِ خفن
نکم ناغف ام ینیب ،ین ناج تسوت مد نوچ

دسر ناوختسا هب دراک ،دسر ناج هب ملد راک
»نکم نایب و نزم مد« :مدیوگب ،منک هلان

وت یارب منک هلان نم هک ات هک نکم هلان
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وت یارب منک هلان نم هک ات هک نکم هلان
نکم نابش نم وچ شیوخ منم نابش ییوت گرگ

وبس یشک ام بناج وت دادماب نُب ره
نکم نآ و نیا هب یور ،نم یور هدیدب وت یاک

اتشان شیوخ ردام زا یسوم دیشچ ریش
»نکم ناگیاد هب لیم ،منم تردام« :هک تفگ

وش تایح نت هلمج ،وش تام ،شونب هداب
نکم ناک قیقع دای ،نیب قیقع نوچ هداب

نورد زا فراع هداب ،نورب زا ماع هداب
نکم نایب نابز هب وت ،دنک نایب ناهد یوب

ون هام وچ مدسر یم نید سمش زیربت زا
نکم نادغارچ یوس ،نک غارچ یوس مشچ

۲۹ و ۲۸ یاه هیآ ،رجح)۱۵( هروس - میرک نآرق

ٌقِلاَخ يvِنإ ِةَكِئEََمِْلل َكqبَر َلاَقْ ِذإَو
ٍنُونْسَم ٍإَمَح ْنِم ٍلاَصْلَص ْنِم اًرَشَب

ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتي~وَس اَذِإَف
 َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر

یسراف همجرت

ینجل زا هتفرگرب هدیکشخ لگ زا نم :تفگ ناگتشرف هب تراگدرورپ هک هاگنآ و
 .منیرفآ یم یرشب کانیوب

وا رد دوخ حور زا و مروآ ناماس هب ار وا مادنا هاگره سپ
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وا رد دوخ حور زا و مروآ ناماس هب ار وا مادنا هاگره سپ
.دییآرد هدجس هب وا ربارب رد یگلمج ،ممدب

یسیلگنا همجرت

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

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

۴۰۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوع هب ات ناْدَنپِس زا اخیلز نآ
دوب هدرک فسوی زیچ هلمج مان

درک موتکم اهمان رد وا مان
درک مولعم نآ vرِس ار نامرحم

۴۰۳۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنلب مان نآ ز شیدرد یُدب رو
دنمدوس یتشگ لاح رد وا درد

نیتسوپ ار وا یدوب امرس تقو
نیا تسود مان قشع رد دنک نیا

کاپ مان مد ره دنناوخیم ماع
کانقشع دَْوَبن وچ َدْنکَن لمع نیا

وُه مان زا دوب هدرک یسیع هچنآ
وا مان زا ارَو ادیپ یدشیم
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وا مان زا ارَو ادیپ یدشیم

ناج دیدرگ لصتم قح اب کنوچ
نآ تْس ْنیا رکذ و تسا نیا نآ رکذ

تسود قشع زا رُپ و دوب دوخ زا یلاخ
تسوا رد هک َدبEت نآ هزوک ز سپ

داد لصو نارفعز یوب هدنخ
داعِب نآ زایپ یاهوب هیرگ

دارُم دص لد رد تسه ار یکی ره
دادَو و قشع بهذم دشابن نیا

باتفآ ْزور ار قشع دمآ رای
باقن نوچمه ار یور نآ باتفآ

رای یور زا باقن دسانشن کنآ
رادب یو زا تسد تسا سم~شلا ُدِباع

وا مه قشاع یزور و وا زور
وا مه قشاع یزوسلد ومه لد

بآ نیع زا دش دقن ار نایهام
باوخ و وراد و هماج و بآ و نان

ریگْریش ناتسپ ز وا تسلفط وچمه
ریش ریغ ملاع ود رد دنادن وا

ار ریش دنادن مه دناد لفط
ار ریبدت فرط نیا دَْوَبن هار

ار حور همانْدرگ نیا درک جیگ
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ار حور همانْدرگ نیا درک جیگ
ار حوتفم و حتاف دبایب ات

وردناک لب شور رد دوبن جیگ
وج و لیس هن دَُوب ایرد شلماح

دوش مگ دبای هک وا دبایب نوچ
دوش ُمزلُق ٔهقرغ یلیس وچمه

دَُوب نیت وا یهگنآ دش مگ هناد
دَُوب نیا » مدادن رز یدرمن ات «

۴۰۵۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،ربص ندش زارد ِدعَب و ،هاگتخت رهش رد نیچ دEِب رد یراَوتُم ناشیا ِْثکَم ِدعَب
».منک هضرع هاش رب ار دوخ ،عادَوَْلا ،متفر نم « :هک نیگرزب نآ ندش ربصیب

يدوصْقَم ينُلیُنت يمَدَق اّماِ
~ُمث يداُؤَفک یْسأَرَ يِقُْلاَْوا

دارُم و دوصقم هب مدناسر یاپ ای
اجنآ تسد زا لد وچمه مََهنِب رَس ای

�شادان دوس ار وا ناردارب تحیصن و

ًَةئِف ْعَد َ�قِشاعلٱ َلِذاع ای
اهُدِشُْرت َفْيَك �ٱ اَه~لََضا

؟ندرک یناوت تیاده ار نانآ ناس هچ .راذگاو تسا هدرک ناشهارمگ ادخ هک ار هورگ نآ ،ناقشاع رگشهوکن یا

 یسیلگنا همجرت

How,after they had stayed in hiding and tarried patiently
for a long while in the capital of China, where the Emperor

was enthroned,the eldest lost patience and said:  
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"Farewell! I will go and Present myself to the king.
Either my feet will bring me to the object of my quest, or I
will lose my head there as (I have already lost) my heart."

and how the good advice of his brothers was of no avail:

"O thou that chidest those in love, let them alone! How
shouldst thou direct a band which God has led astray?"

نم ناوخا یا :تفگ نیگرزب نآ
نم ناج نیا بل هب دمآ راظتنا ز

دنامن مربص ،ماهتشگ یلاُبا,
دناشن شتآ رد ربص نیا ارم رم

دش قاط یروبص نیز نم تقاط
دش قاشُع تربع نم ٔهعقاو

قارِف ردنا مدمآ ریس ناج ز نم
قافِن دمآ قارِف رد ندوب هدنز

؟ارم دَشْکُب َشتَقُرف درد دنچ
ارم دشخب رَس قشع ات ُربِب رَس

تسندوب هدنز قشع زا نم نید
تسنم گنن رس و ناج نیز یگدنز

بورْدَرگ قشاع ناج زا تسه غیت
بُونqذلا ُءاّحَم داتفا فْیَس کناز

تفاتب مهام ،دشب نت رابغ نوچ
تفای فاص یاوه نم ناج هام

منص یا تقشع لبط رب اهرمع



Page 7 of 8

540_Qazal & Mathnavi 1/22/15 12:13 PM

منص یا تقشع لبط رب اهرمع
منزیم يتایَح يتْوَم يف ~ناِ

ناج تس هدرک ىیبآ غرم یوعد
؟ناغف دراد Eب نافوط ز یک

؟مغ هچ یتشک �سکشاز ار َّطب
مدق دشاب سب بآ رب شایتشک

منت و ناج دوب یوعد نیز هدنز
؟منز نت هنوگچ یوعد نیزا نم

هن باوخ رد یلو ،منیبیم باوخ
هن باَّذک یلو ،متسه یعّدُم

ینز ندرگ وت راب دص ارم رگ
ینشور مزورف رب معمش وچمه

۳۹۳۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ًامئ, يتاقِث ای ينوُُلتُْقا
ًامياد يتایَح يلتَق يف ~ناِ

نادیواج یناگدنز هک یتسردب ،دینک یم مشنزرس هکیلاح رد دیشکب ارم ،منارای یا
.تسا هدش هتفهن نم �شک رد

یَتف ای يتایَح يتْوُم يف ~ناِ
؟ىتَم ىتح ينِطْوُم ْقِراُفا َمک

زا ینامز هچ ات و یک ات ،توتف بحاص یا ،دراد دوجو یگدنز نم گرم رد انامه
؟مشاب ادج ملزنم و نطوم
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نُوکqسلا اَذ يف نُکَت ْمَل ْوَل يتَقُْرف
نوُعِجار هیَلاِ اناِ ْلَُقی ْمَل

ام نابز زا ادخ زگره ،میدوبن ادخ زا ییادج و غارف رد ام ناهج نیا رد رگا
.میدرگیم زاب وا یوسب میدنوادخ زا ام انامه :دومرف یمن


