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۲۹ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم    

ام ناتسبات وت بات اههدرپ یارو زا یا
ام ناتسُب ات مرگ لد ربب ناتسبات وچ ار ام

!ایب ؟یتفر اجک رخآ ایتوت ار ناج مشچ یا
ام نادشتآ نحص زا دنزرب تمحر بآ ات

اهروگ ددرگ هضور ات ،اهروش ددرگ هزبس ات
ام نان ددرگ هتخپ ات ،اهروغ ددرگ روگنا

لجخ وت زا باتفآ یا ،لد و ناج باتفآ یا
؟ام ناج درگ تسب نوچ لگ و بآ نیاک نیبب رخآ

اهراب تیور قشع زا اهرازلگ اهراخ دش
ام نامیا رد دنکفا اهرارقا رازه دص ات

دسج رد یدومن ور شوخ ،دبا قشع تروص یا
ام نادنز نیزا ار ناج دحا یوس یرب هر ات

بش نیع زا امن یزور ،برط اشگب مغ دود رد
ام ناشفارون حبص یا ،بجعلاوب و بیرغ یزور

ار هرهُز یردب هرهَز ،ار هرهمرخ ینک رهوگ
ام ناطلس یا شاباش ،ار هرهبیب ینک ناطلس

وت درگ رد دسررد ات ؟وت دروخرد اههدید وک
ام ناهرب دونشب ات ؟وت دروآ شوه شوگ وک

رکش خاش نآ رکش رد رمش ناسحا دوش لد نوچ
ام نادند ره خیب زا ینشاچ درآرب هرعن
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ام نادند ره خیب زا ینشاچ درآرب هرعن

لک هب دیآ اهوزج ات لهد گناب ناج ز دمآ
ام ناتسراخ سبح زا لگ هب لگ ناحیر هب ناحیر

۱۰۱۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟رگم وا تسا )۱(ریرهَمز ای ،رگد ییور شرت دمآ
رکش نوچمه یقاس یا ،شرس رب یماج زیررب

۱۰۶۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باتفآ نایم رد یموق تسقح تمسق
ریرهمَز نایم رد یموق و دننابوک یاپ

۱۱۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگم شلد ردنا نک اهر ار هشیدنا
ریرهمَز هشیدنا و وت یاهنهرب اریز

۱۲۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنا هیاس یو رب دیشروخ نآ وچ
شریرهمز و تسنمیا خزود ز

۲۵۹۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار قافآ دنک رپ را ریرهمز
ار قارشا اب دیشروخ نآ مغ هچ

۹۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ریش و دهش نوچمه )۲(فیص و راهب هگ
ریرهمز و فرب هاگتسایس هگ

۲۱۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۱۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نت نیا نوتس هک ار یاهمقل
تسا نشوج نوچ نان )۳(عوج غیت عفد

وت نان رد دهن یرهق قح هکنوچ
ولگ رد دریگب نان نآ )۴(قانِخ نوچ

)۵(ریجُم دش امرس ز هک یسابل نیا
ریرهمز جازم ار وا دهد قح

فرگش )۶(ٔهبُج نیا تنت رب دوش ات
فرب وچمه هدنزگ خی نوچمه درس

ریرح زا مه )۷(قَشَو زا یزیرگ ات
ریرهمز یوس هب یرآ هانپ وز

۱۱۱۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

اراکشآ یمدآ و یرپ و وید و هکی7م تنواعم و دناد وا یک ییاهتمکح تهج ادخ یحو و میلعت هب ار یصقا دجسم م7سلاهیلع نامیلس ندرک ترامع هّصق ٔهیقب

زاسب یصقا دجسم نامیلس یا
زامن رد دمآ سیقلب رکشل

داهن دجسم نآ داینب وا هکنوچ
داد راک رد ندب دمآ سنا و نج

دارمیب یموق و قشع زا هورگ کی
دابع تعاط هر رد هکنانچمه

هلسلس توهش و دنناوید قلخ
هلَغ و ناکد یوس ناشدشکیم

)۸(هَلَو و فوخ زا ریجنز نیا تسه
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)۸(هَلَو و فوخ زا ریجنز نیا تسه
)۹(هلسلسیب ار قلخ نیا نیبم وت

راکش و بسک یوس ناشدناشکیم
)۱۰(راحِب و ناک یوس ناشدناشکیم

دب یوس و کین یوس ناشدشکیم
*دَس�ا ُْلبَح اهِدیج یف :قح تفگ

ْمِهِقانَْعا یِف َْلبَحْلا َانْلَعَج ْدَق
** ْمِهِق�َْخا ْنِم َْلبَحْلا اَْنذَخ�تاو

و میا هداهن نسر مدرم یاه ندرگ رب ام(
).میا هتخاس و هتفرگرب نانآ یوخ و قلخ زا ار نسر نیا

ِهِْقَنتْسُم ٍَرذَْقتْسُم ْنِم َسْیَل
*** ِهِْقنُع یف هُِریاط �ِا �طَق

دوشیمن ادیپ یدب ای بوخ ناسنا چیه زگره(
).تسا هتخیوآ شندرگ رب شلامعا همان هکنآ رگم 

تس شتآ نوچ دب راک رد وت صرح
تس شوخ شتآ شوخ گنر زا رگخا

ناهن شتآ رد )۱۱(مْحَف یهایس نآ
نایع دش یهایس دش شتآ هکنوچ

هایسِ مْحَف دش وت صرح زا رگخا
هابتِ مْحَف نآ دنام دش نوچ صرح

دومنیم رگخا محف نآ نامز نآ
دوب صرح ران ،راک نسح هن نآ

دوب هدییارآیب ار تراک صرح
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دوب هدییارآیب ار تراک صرح
دوبک وت راک دنام و تفر صرح

لوغ دییارآ رب هک ار )۱۲(ییهلوغ
)۱۳(لوگ تسه هک یسک درادنپ هتخپ

وا ناج دیامن نوچ شیامزآ
وا نادند نومزآ ز ددرگ دنُک

دومنیم هناد ماد نآ سوه زا
دوب ماخ دوخ نآ و صرح لوغ سکع

وجریخ و نید راک ردنا صرح
)۱۴(ورزغن دشاب صرح دنامن نوچ

ریغ سکع زا هن دنزغن اهریخ
ریخ بات دنام تفر را صرح بات

تفرب نوچ ایند راک زا صرح بات
تفت هب رگخا زا هدنام دشاب محف

)۱۵(رارِغ درآیم صرح ار ناکدوک

راوسنماد لد قوذ زا دنوش ات

شدب صرح نآ تفر کدوک ز نوچ
شدیآ هدنخ لافطا رگد رب

؟نیا رد مدیدیم هچ مدرکیم هچ هک
نیبگنا دومنب صرح سکع ز )۱۶(لَخ

دوب صرح یب ایبنا یانب نآ
دوزف اه قنور هتسویپ نانچ ناز

مارک هدروآ رب دجسم اسب یا
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مارک هدروآ رب دجسم اسب یا
مان شاصقا دجسم دوبن کیل

دوزف )۱۷(ّیزِع یمد ره هک ار هبعک
دوب میهاربا تاص�خا ز نآ

تسین گنس و کاخ ز دجسم نآ لضف
تسین گنج و صرح شانب رد کیل

نارگید ْبُتک لثم ناْشُبُتک هن
نام و ناخو بسک هن ناشدجاسم ین

)۱۸(لاکَن هن ناْشبَضَغ هن ناشْبََدا هن

لاقَم هن و سایق هن و )۱۹(ساعُن هن

رگد یَّرف یکی ار ناش یکی ره
رگد یَّرپ زا )۲۰(ریاط ناشناج غرم

ناشلاح رکذ ز دزرل یمه لد
ناشلاعفا ام لاعفا ٔهلبق

تس هدب نیرز اههضیب ار ناشغرم
تس هدش نیب هگرحس ناشناج بشمین

موق یوکین ناج هب نم میوگ هچ ره
موق یوگصقان هتشگ متفگ صقن

مارک یا دیزاسب یصقا دجسم
م�سلاو دمآ زاب نامیلس هک

دنشک رس نایرپ و ناوید نیزا رو
دنشک ربنچ رد )۲۱(ک�ما ار هلمج

)۲۲(قرز و رکم زا دور ژک مد کی وید
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)۲۲(قرز و رکم زا دور ژک مد کی وید

قرب وچ رس رب شدیآ هنایزات

وت ناوید ات هک وش نامیلس نوچ
وت ناویا یپ زا دن�ُرب گنس

)۲۳(ویر و ساوسویب شاب نامیلس نوچ

وید و ینج درب نامرف ار وت ات

راد شوه و تس لد نیا وت متاخ
راکش متاخ ار وید ددرگن ات

مادم وت رب دنک ینامیلس سپ
م�سلاَو ،نک َرذَح متاخ اب وید

تسین خوسنم �د ینامیلس نآ
تس ینک ینامیلس ترس و رس رد

دنک ینامیلس یتقو مه وید
؟دنت یک سلطا )۲۴(هه�وج ره کیل

کیلو وا تسد وچ دنابنج تسد
کین تس یقرف ناشود ره نایم رد

)۱۱۱( دسم هروس ،میرک نآرق *

)١( �بَتَو ٍبَهَل يِبَأ اَدَيْ ت�بَت

)٢( َبَسَك اَمَو ُهُلاَم ُهْنَع ٰىَنْغَأ اَم

)٣( ٍبَهَل َتاَذ اًراَن ٰىَْلصَيَس

)٤(ِ بََطحْلاَ ةَلا�مَحُ هُتَأَرْماَو

)٥( ٍدَسَم ْنِم ٌلْبَح اَهِديِج يِف
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)٥( ٍدَسَم ْنِم ٌلْبَح اَهِديِج يِف

یسراف همجرت

)۱( .وا دوخ داب یناف و )شتآ ردپ( درد ردپ لمع هطیح داب دودحم

)۲( .دمآ دهاوخن شراک هب هدرک بسک هچره و لام

)۳( .دش دهاوخ نازوس یدرد یاضف دراو یدوز هب

)۴( .دش دهاوخ وا درد هکرعم شک مزیه )دراد ناتسب و هدب وا اب هک سک ره و( وا رسمه و

 ندرگ هب )اه هدیرفآ زا هکلب یگدننیرفآ هن ـ یگدنز رهاوظ هکلب یگدنز هن( امرخ فیل زا ینامسیر و
)۵( .تسا هدش هتسب وا

یسیلگنا همجرت

Perish the hands of the Father of Flame! Perish he!(1)

No profit to him from all his wealth, and all his gains!(2)

Burnt soon will he be in a Fire of Blazing Flame!(3)

His wife shall carry the (crackling) wood - As fuel!(4)

A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck!(5)

۹-۸ هیآ ،)۳۶( سي هروس ،میرک نآرق **

)٨(َ نُوحَمُْقمْ ُمهَفِ ناَْقَذْا ىَِلإَ يِهَفً �َ�ْغَأْ مِهِقاَْنعَأ يِف اَْنَلعَج ا�ِنإ

)٩(َ نوُِرصُْبيَ �ْ ُمهَفْ ُمهاَْنَيشْغَأَف اًَّدسْ ِمهِْفَلخْ نِمَو اًَّدسْ ِمهِيْدَيأِ َْ̄بْ نِم اَْنَلعَجَو

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

 دراد رارق ناشیاه هناچ ات هک میا هداهن ناشندرگ رب ییاه لغ امً املسم
)٨(تسا هدنام �اب ناشیاهرس هک یروط هب

 ریگارف تروص هب و ،میا هداد رارق یلیاح ]زین[ ناشرس تشپ زا و یلیاح ناشیور شیپ زا و
)٩(دننیب یمن ار قیاقح رطاخ نیا هب ،میا هدناشوپ ورف ار ناشناگدید

یسیلگنا همجرت

We have put yokes round their necks right up to their chins, so that their heads are 
forced up (and they cannot see). (8)

And We have put a bar in front of them and a bar behind them, and further, We 
have covered them up; so that they cannot see. (9)

۱۳ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق ***

.اًروُشْنَم ُهاَقْلَي اًباَتِك ِةَماَيِقْلاَ ْموَيُ هَل ُجِرْخُنَوۖ  ِهِقُنُع يِف ُهَرِئاَط ُهاَنْمَزْلَأ ٍناَسْنِإ �لُكَو

یسراف همجرت

 رد هك ميرآ نوريب وا ىارب ىاهمان زیخاتسر رد و ،مياهتخيوآ شندرگ هب ار ىناسنا ره لامعا همان و
 .دنيب هدوشگ دوخ ربارب

یسیلگنا همجرت

Every man's fate We have fastened on his own neck: On the Day of Judgment We 
shall bring out for him a scroll, which he will see spread open.

تخس یامرس :ریرهمز )۱(
ناتسبات :فیص )۲(
یگنسرگ :عوج )۳(
.دوش یم یگفخ و سفنت عطق ثعاب قلح رد یدیفس هدرپ زورب هطساوب هک تسا یضرم یرتفید ای قانُخ :قاِنخ )۴(
هدنهد هانپ :ریجُم )۵(
.دننک نت هب رگید یاه هماج یور هک دنلب و داشگ هماج :هُبج )۶(
.تسا مرن و مرگ نیتسوپ ینعم هب اجنیا رد .دننک یم تسرد ابیز و مرگ نیتسوپ و وتلاپ شتسوپ زا هک گنلپ هیبش و گس هزادنا هب یناویح :قََشو )۷(
ینادرگرس ،تریح :هََلو )۸(



Page 10 of 10

567_Qazal & Mathnavi 8/12/15 3:47 PM

.تسا مرن و مرگ نیتسوپ ینعم هب اجنیا رد .دننک یم تسرد ابیز و مرگ نیتسوپ و وتلاپ شتسوپ زا هک گنلپ هیبش و گس هزادنا هب یناویح :قََشو )۷(
ینادرگرس ،تریح :هََلو )۸(
ریجنز :هلسلس )۹(
رحَب عمج ،اهایرد :راحِب )۱۰(
لاغز :مْحَف )۱۱(
هروغ :هلوغ )۱۲(
نادان ،قمحا :لوگ )۱۳(
هدیدنسپ ،وکین :زغن )۱۴(
ندروخ لوگ :رارِغ )۱۵(
هکرس :لَخ )۱۶(
ل�ج و هوکش ،یدنمجرا :ّزِع )۱۷(
تبوقع ،تخس تازاجم :لاکَن )۱۸(
باوخ :ساعُن )۱۹(
هدننک زاورپ :ریاط )۲۰(
ناگتشرف ینعم هب کَلَم عمج :ک�ما )۲۱(
ریوزت و هلیح :قرز )۲۲(
هلیح و رکم :ویر )۲۳(
هدنفاب :هه�وج )۲۴(


