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۶۴ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم  

!؟ادوس نیزا دوب یریس هک ار قشاع چیه یدید وت
!؟ایرد نیزا ریس دش وا هک ار یهام چیه یدید وت

!؟دزیرگب شاقن زا هک ار یشقن چیه یدید وت
!؟ارذع زا دهاوخ ارذع هک ار قماو چیه یدید وت

ینعم زا یلاخ یمسا وچ ردنا قارف قشاع دوب
امسا زا دراد تغارف یقوشعم وچ ینعم یلو

یهاوخیم هک مراد نانچ ،یهام منم ایرد ییوت
اهنت ماهدنام وت زا هک یهاش نکب تمحر نکب

!؟رخآ تستمحر طحق هچ )۱(رهاق هشنهاش ایا
^اب نینچ شتآ تفرگ رضاح یاهن وت هک یمد

دنیشنب هشوگ رد نانچ دنیب ار وت شتآ رگا
انعر لگ شتآ دهد دنیچ لگ هک ره شتآ زک

وتیب نامز کی ادابم وتیب ناهج نیا تسباذع
ام رب dب و تسهجنکش وتیب ناج هک وت ناج هب

ینامارخ لد ردنا دش یناطلس وچمه تلایخ
یصقا دجسم نورد ینامیلس دیآ کنانچ

دش رونم دجسم همه دشرب هلعشم نارازه
اروح زا رپ ناوضر زا رپ دش رثوک ضوح و تشهب

هم نیدنچ خرچ نورد mا یلاعت mا یلاعت
)۲(یمَْعا هدید زا ناهن هگرخ نیا تسروح زا رپ

قشع ردنا تفای یماقم وک یغرم داشلد یهز



Page 2 of 7

565_Qazal & Mathnavi 7/23/15 12:33 PM

قشع ردنا تفای یماقم وک یغرم داشلد یهز
!؟)۳(اقنع زج یاج و ماقم دبای یک فاق هوک هب

یزیربت سمش هشنهش )۴(ینابر یاقنع یهز
اج رد ین و یبرغ ین و یقرش ین تسیسمش وا هک

۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدرپ قشاع و تسا قوشعم هلمج
یاهدرم قشاع و تسا قوشعم هدنز

۳۴۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وجب ار )۵(یمسم ور یدناوخ مسا
وج بآ ردنا هن ناد ^اب هب هم

یرذگب یهاوخ فرح و مان ز رگ
یرسکی نیه دوخ ز ار دوخ نک کاپ

وش گنر یب ینهآ ز نهآ وچمه
وش گنز یب هنیآ تضایر رد

دوخ فاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ فاص کاپ تاذ ینیبب ات

۱۹۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نونک وا درک اهر هنامسج ریس
نوچ لکش رد ناهن نوچیب دوریم

۱۹۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وج و تسج زا دیهراو تمحر هب وا تسج ار هک ره
نم و ام زا دیهراو » ییام نآ « :تفگ ار هک ره

لسع ناز یزور دیسیل دوخ تشگناک یبل نآ
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لسع ناز یزور دیسیل دوخ تشگناک یبل نآ
نهد رد دجنگن ناک !؟میوگ هچ ار بل نآ فصو

هلزلز زا دوب نمیا دوب ییارحص هک ره
!؟نک هماج زا دروخ مغ یک دوب ییایرد هک ره

!؟شورف یهام وا دش رگ دش نایز ار نامیلس یک
نمرها ،دب نمرها دتسب کلم رگ نمرها

تسیرتشگنا وا تشگنا یرتشگنا دشب رگ
نزم یو رب دب مشچ یاک یرتشگنا دوب هدرپ

تسغراف ناز ام هام دوخ ،دروخ ار دوخ دب مشچ
نگل دتسب وا رون رگ دش ماندب یک عمش

۳۵۷۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۷(ویر ز یشاب یرب )۶(تکلُم نیرد رگ
وید هس دناتسن وت تسد زا )۸(َمتاخ

وت مسا دریگب ملاع نآ زا دعب
وت مسج نوچ وت موکحم ناهج ود

دُربِب ار متاخ وید تتسد ز رو
درُمِب تتخب دش توف یهاشداپ

دابِع ای دش اتَرْسَح ای نآ زا دعب
*دان�تلا ُمَْوی ات موتحم امش رب

ىركنم ار �شيوخ وير وت رو
؟یرب ناج یک هنیآ و وزارت زا

۵۶ هیآ ،)۳۹( رمز هروس ،میرک نآرق 
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۵۶ هیآ ،)۳۹( رمز هروس ،میرک نآرق 

.َنِيرِخا�سلا َنَِ�ُ ْتُنكْ نِإَوِ �mاِ ْبَنج يِفُ ْتط�َرف اَمٰ ىََلع اََتْرسَح اَيٌ سَْفنَ لُوَقتْ نَأ

یسراف همجرت

».مدوب ناگدننک هرخسم زا و ؛مدرک ادخ هب تبسن هک یتسس نآ رب اغيرد« :ديوگن ىسك ات

یسیلگنا همجرت

"Lest the soul should (then) say: 'Ah! Woe is me!- In that I neglected (my duty) towards Allah, 
and was but among those who mocked!'-

 رفاغ هروس زا ۳۲ هیآ هب هراشا *

»ِ داَن�تلاَ ْموَيْ ُمْكيَلَع ُفاَخَأ ي�نِإِ مْوَق اَيَو «

يسراف همجرت

» مسرت یم دنهد ادن ار دوخ نایاتمه ،نایخزود و ار دوخ نانگمه ،نایتشهب هک یزور زا امش هرابرد نم ،موق یا «

یسیلگنا همجرت

"And O my people! I fear for you a Day when there will be Mutual calling (and wailing),-

۱۲۶۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ندرک مان دواد نب نامیلس ار Zشیوخ وید و نامیلس ود ره نایم رهاظ قرف و م[سلاهیلع نامیلس یاهراک هب وا ندرک هبشت و م[سلاهیلع نامیلس ماقم رب وید Zسشن

رگد لقع اب تسه تلقع هچرو
ردپ یا نک تروشم و شاب رای

یهراو اهdب سب زا لقع ود اب
یهن اهنودرگ جوا رب دوخ یاپ

درک مان نامیلس ار دوخ رگ وید
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درک مان نامیلس ار دوخ رگ وید
درک مار ار تکلمم و دُرب کلُم

دوب هدید نامیلس راک تروص
دومنیم یوید �رِس )۹(ردنا تروص

تسافصیب نامیلس نیا :دنتفگ قلخ
تساه قرف نامیلس ات نامیلس زا

)۱۰(نَسَو نوچمه نیا تس یرادیب وچ وا

نَسَح نیا اب نَسَح نآ هکنانچمه

نم لکش رب قح هک یتفگیم وید
نمرها رب شوخ تس هدرک یتروص

تسا هداد نم تروص قح ار وید
)۱۱(تسش هب وا ار امش دزادنین ات

راهنیز یوعد هب دیآ دیدپ رگ
رابتعا دیرادم ار وا تروص

کیل تفگیم نیا رکم زا ناشوید
کین یاه لد رد سکع نیا دومنیم

وا هصاخ )۱۲(ز�یَمُم اب یزاب تسین
وگبیغ شلقع و زییمت دوب هک

)۱۴(لَغَد و )۱۳(سیبلت چیه و رحس چیه

لَوُد لها رب هدرپ ددنبنیم

باوج رد دوخ اب دنتفگ یمه سپ
باطخ ژک یا یوریم )۱۵(هنوگزاب

نینچمه یهاوخ تفر هنوگزاب
نیلفاس ردنا )۱۶(لفَْسا خزود یوس
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نیلفاس ردنا )۱۶(لفَْسا خزود یوس

ریقف و تس هتشگ )۱۷(لوزعم رگا وا
رینُم رَْدب شیناشیپ رد تسه

یاهدُرب ار یرتشگنا رگا وت
یاهدرسفا )۱۸(ریرَهَْمز نوچ یخزود

)۲۱(بنُُرط و قاط و )۲۰(ضراع و )۱۹(شَْوب هب ام

)۲۲(بنُس میْهَنن یمه دوخ هک اجک رس

نیبج ار وا میهن ام تلفغ هب رو
نیمز زا دیآرب عنام یی هجنپ

ار )۲۳(ریزْرَس نیا رم رَس نآ هِنَم هک
ار )۲۴(رابدا نیا رم هدجس نکم نیه

ازْفناج سب نیا حرش نم یمدرک
ادخ کشَر و تریغ یدوبن رگ

رَدَق نیا ریْذپب وت نک تعانق مه
رگد یتقو نیا حرش میوگب ات

یبن نامیلس هدرک دوخ مان
)۲۵(یبَص ره رب دنکیم یشوپیور

زیخ مان زا و تروص زا رذگ رد
زیرُگ ینعم رد مان زو بقل زا

وا لعف زو وا دح زا سرپب سپ
وجب ار وا لعف و دح نایم رد

بلاغ ،هریچ :رهاق ۱)(
روک :يمَْعا ٢)(
غرمیس :اقنع )٣(
یهلا ،ییادخ :ینابر )۴(
هدش هدیمان ،دنکیم تل^د نادب مان هک زیچ ره :یمسم )۵(
تنطلس ،یهاشداپ :تکلُم )۶(
هلیح ،رکم :ویر )۷(
رتشگنا نیگن ،رتشگنا :متاخ )۸(
رهاظ رد ،تروص رد :ردنا تروص )۹(
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رتشگنا نیگن ،رتشگنا :متاخ )۸(
رهاظ رد ،تروص رد :ردنا تروص )۹(
نیگنس باوخ :نَسَو )۱۰(
یریگیهام بdق :تسش )۱۱(
هدنهد زیمت :ز�یَمُم )۱۲( 
یزاس گنرین :سیبلت )۱۳(
گنرین ،یهابت :لغَد )۱۴(
هنوراو ،سوکعم :هنوگزاب )۱۵(
نیرت تسپ :لَفَسا )۱۶(
هدش لزع :لوزعم )۱۷(
تخس یامرس :ریرَهَمز )۱۸(
ییامندوخ ،ّرف و ّرک :شَْوب )۱۹(
رهاظ ،تروص :ضراع )۲۰(
یرهاظ هوکش و لdج ،ّرف و ّرک :بنُُرط و قاط )۲۱(
مُس :بنُس )۲۲(
هیامورف ،تسپ :ریزرس )۲۳(
یتخبدب :رابدا )۲۴(
کدوک :یبَص )۲۵(


