
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 
  :غزل اصلی برنامه 

 

 2100غزل شماره شمس،  دیوان مولوی،
 

 کن تعیین وظیفه بوسه چند

 کن شیرین ایمشِکَرخنده به

 

 کُناد نَرم خدایْ را دلت آن

 کن آمین است، خوش دعای این
 

 دید خواهم خواببه را این مَگَر

 کن بالین کِنار بِخُسبَم، من
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 2 ح ف ص  

 لَبَت فراقِ جَلاَ فسونِ ای

 کن آیین مسیح فسونِ رو،
 

 آمد تَنگ تو بی چرخ عَرصۀ

 کن زین را وصال بُراقِ هین،
 

 حُسن الیِقِ وفاست داری، حُسن

 کن کابین تو وفا با را حُسن
 

 کرد خواهی رَحْم بمیرند، چون

 کن پیشین تو ،کُنی رآخِ آنچه
 

 حَج رَهِ از اندمانده حاجیان

 کن گَرگین اُشتُرانِ دارویِ
 

 برسند تو وصالِ یْکعبه به تا

 کن خُرجین و زاد و آب چارۀ

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 

 روشن تو به جهان چشمِ دو ای

 کُن بینجهانآن تو را جهان این
 

 رُخَت آفتابِ تجلّیِّ از

 کن سینین طورِ چو را دل و چَشم
 

 گُستاخی حَدّ زِ شُد کنم، بس

 کُن؟ این گویَمت که باشم که من
 

 الیق من زِ سخن نای نَبود گَر

 کن تَلقین ست،الیق آن آنچه
 

 بِخَرام اُفق بر تبریز، شمسِ

 کن پَروین و هالل مالِگوشْ

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 4 ح ف ص  

 اول بیت -اصلی غزل: 

 کن تعیین *وظیفه بوسه چند

 کن شیرین *ایمشِکَرخنده به
 (2100مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 

 دۀ شیرین، تبسّمخن :شِکَرخنده *  جیرۀ روزانه، مستمرّی :وظیفه *

 

 

«گیهمانیددایرۀ » :معرفی 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 5 ح ف ص  

  

«گی )عدم(واهمانیددایرۀ »معرفی:  

 

 

 

 نک تعیین وظیفه بوسه چند 

 کن شیرین ایمشِکَرخنده به
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 6 ح ف ص  

 

 نک تعیین وظیفه بوسه چند 

 نک شیرین ایمشِکَرخنده به

 
  

 نک تعیین وظیفه بوسه چند 

 کن شیرین ایمشِکَرخنده به
 

  

 

 نک تعیین وظیفه هبوس چند 

 نک شیرین ایمشِکَرخنده به
  

 

 
 دوم: بیت -اصلی غزل 

 *ادــکُنـ نَـرم خـدایْ را دلت آن

 کن آمیـن است، خوش دعای این
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 دعایی  صورت فعل)= کُند( بهکُناد: *

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 7 ح ف ص  

 

  کُنـاد نَـرم خـدایْ را دلت آن 

 کن آمیـن است، خوش دعای این

  

 

  کُنـاد نَـرم خـدایْ را دلت آن 

 کن آمیـن است، خوش دعای این

  
 

 

 شـگفتنَ اما د،ـانْـم رـدیگ زِـیـچ 

 مَنَشبی گوید *الْقُدْسروحُ تو، با
 (1298 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 حضرت جبرئیلالْقُدس: روحُ*
 

  ِگفتنَـش اما مـانْـد، دیگـر چـیـز 

 مَنَشبی گوید* الْقُدْسروحُ تو، با

  
 

 

 خویشتن وشِـگبه هم گویی تو نی،

 من تو هم ای من، غیرِ نی و من نی
 (1299 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 8 ح ف ص  

 

  ،خویشتن گوشِبه هم گویی تو نی 

من تو هم ای من، غیرِ نی و من نی
  

 

 

 است تراولی رـصب: گفت خود با باز 

 است رـرهب رـزوتَ ودـمقص تا رـبـص
 (1846 دفتر سوم، بیت ،مثنوی وی،)مول

 

  است تراولی صبر: گفت خود با باز 

 است رهبـر زوتَـر مقصـود تا صبـر

 
 

 ودش کشفت رـزودت رسیـپُنَ چون

 بُـوَد ترانـرّپَ جمله از رـصب رغِـم
 (7184 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  شود کشفت زودتر رسیپُنَ چون 

 بُـوَد ترپَـرّان جمله از صبـر مرغِ

 
 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 9 ح ف ص  

 شود لـحاص رـرتـدی رسیـپُبِ ور

 ودش لـمشک ریَتـصببی از لـهسَ
 (1848 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  شود حاصل رـدیـرت رسیـپُبِ ور 

 شود مشکل ریَتـصببی از لـسَه

 

 

 سوم: بیت -اصلی غزل 

 دید خواهم خواببه را این گَرمَ

 کن *نـالیـب ارـکِن ،*مـخُسبَـبِ من
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 بستر، بالش: بالین*  خوابیدن: خُسبیدن*

 

  دید خواهم خواببه را این مَگَر 

 کن بـالیـن کِنـار بِـخُسبَـم، من

 
 

  دید خواهم خواببه را این مَگَر 

 کن بـالیـن کِنـار بِـخُسبَـم، من

 
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 10 ح ف ص  

 چهارم: بیت -اصلی غزل 

 تـلَبَ راقِـف *لـاَجَ ونِـفس ای

 کن *نـآیی حـمسی ونِـفس رو،
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 روش، رسم و عادت: ینآی*  مرگ، زمان مرگ: اَجَل*

 

  لَبَـت فـراقِ اَجَـل فسـونِ ای 

 کن آییـن مسیـح فسـونِ رو،

 

 

  لَبَـت فـراقِ اَجَـل فسـونِ ای 

 کن آییـن مسیـح فسـونِ رو،

 

 

 پنجم: بیت -اصلی غزل 

 دـآم گـتَن وـت بی رخـچ عَرصـۀ

 کن نـزی را الـوص *راقِـبُ ن،ـهی
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 .رفت معراج به. معراج شبِ در رسول حضرت آن با که مَرکَبی رو؛تند اسبِ: بُراق 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 11 ح ف ص  

 

  آمـد تَنـگ تـو بی چـرخ عَرصـۀ 

 کن زیـن را وصـال بُـراقِ هیـن،

 

 

 آمـد تَنـگ تـو بی چـرخ عَرصـۀ 

 کن زیـن را وصـال بُـراقِ هیـن،

 

 
 

 ششم: بیت -اصلی غزل 

 نـحُس قِـالیِ استـوف داری، نـحُس

 کن *نـابیـک وـت اـوف اـب را نـحُس
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 آوردندر نکاحبه کردن؛ عقد: کردن کابین 

 

  نحُس الیِـقِ استوف داری، نحُس 

 کن ابیـنک تـو وفـا بـا را نحُس

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 12 ح ف ص  

 

 نحُس الیِـقِ استوف داری، نحُس 

 کن ابیـنک تـو وفـا بـا را نحُس
 

 

 هفتم: بیت -اصلی غزل 

 کرد واهیـخ مـرَحْ د،ـرنـبمی چون

 کن نـشیـپی وـت یـکُن رـآخِ هـآنچ
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

  کرد خـواهی رَحْـم بمیـرنـد، چون 

 کن پیـشیـن تـو کُنـی ـرآخِ آنچـه

 

 

 کرد خـواهی رَحْـم بمیـرنـد، چون 

 کن پیـشیـن تـو کُنـی آخِـر آنچـه

 

 هشتم: بیت -اصلی غزل 

 جـحَ رَهِ از دـانمانده انـحاجی

 کن نـرگیـگَ رانِـاُشتُ دارویِ
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 13 ح ف ص  

*
 ذهنیال به مرض منِمبتال به مرض گَر که مُسری است؛ مبت: گَرگین 

 

  حَج رَهِ از اندمانده حاجیان 

 کن گَرگین رانِـاُشتُ دارویِ

 

 

 حَج رَهِ از اندمانده حاجیان 

 کن گَرگین رانِـاُشتُ دارویِ

 

 

 

 هااندیشه ز اِحتِما کن، *اِحتِما 

 هابیشه هادل و، گور و شیر فکر
 

 است روَرـسَ اـدواه بر اـماهحتِاِ

 است گَر نیفزو خاریدن کهزان
 

 نـیقی دـآم دوا لِـاص ماحتِاِ

 ببین جانت قُوَّتِ نـک ماحتِاِ
 (2911الی  2909 تابیا، اولدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 14 ح ف ص  

 م:نه بیت -اصلی غزل 

 دـبرسن وـت الِـوص یْهـکعب هـب اـت

 کن *نـرجیـخُ و *زاد و آب چـارۀ
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 .دارندبرمی خود با سفر در که خوراک یا طعام توشه؛: زاد 

*
 دهش آویزان طرف دو از و گذارندمی چهارپا پشت بر که همبه مُتصّل کیسۀ دو: خُرجین 

 . دهندمی قرار را اجناس آن در و
 

  برسنـد تـو وصـالِ یْکعبـه به تا 

 کن خُـرجیـن و زاد و آب چـارۀ

 

 

 برسنـد تـو وصـالِ یْکعبـه به تا 

 کن خُـرجیـن و زاد و آب ۀچـار

 

 م:ده بیت -اصلی غزل 

 نـروش تو به جهان مِـچش دو ای

 کُن بینجهانآن تو را جهان این
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 15 ح ف ص  

 

  روشـن تو به جهان چشـمِ دو ای 

 کُن بینجهانآن تو را جهان این

 

 

 روشـن تو به جهان چشـمِ دو ای 

 کُن بیننجهاآن تو را جهان این

 

 
 

 ورـن تو چشمِ چشمۀ زـکـان چنهم 

 *فُتور و *بُخلبی ستکرده روان او

 (1019 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

*  کردنکردن، اِمساک، دریغبخیلی: بُخل*
 سستی: فُتور 

 

 پوست ز نه دارد، مایه آن *ـهْپی ز نه

 دوست اد،ـایج در کرد پوشیروی
 (1020 بیتدفتر ششم،  ،مثنوی )مولوی،

 شود.چربی؛ بافت چرب و سفیدرنگی که در بدن انسان و حیوان تولید می: پیـهْ*
 

 بس و است روپوش باد و استخوان

 کس نیست یزدان غیرِ عالَم دو در 
 (1020 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 16 ح ف ص  

 م:یازده بیت -اصلی غزل 

 تـرُخَ ابِــتـآف *یِّــلّـجـتَ از

 کن *نـسینی طورِ چو را دل و چَشم
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
جای شدن ما به خدا؛ بازشدن فضای درون انسان و قرارگرفتن عدم بهزنده: تَجلّی 

 شدنهمانیدگی در مرکز او؛ هویدا شدن، نمایان
 پرداخت.منظور کوه طور است که موسی در آنجا به عبادت می: طور سینین*

 

  رُخَـت بِآفـتــا تـجـلّــیِّ از 

 کن سینیـن طورِ چو را دل و چَشم

 

 

 رُخَـت آفـتــابِ تـجـلّــیِّ از 

 کن سینیـن طورِ چو را دل و چَشم

 
 

 م:زدهدوا بیت -اصلی غزل 

 یـاخـگُست دّـحَ زِ دـشُ کنم، بس

 کُن؟ این گویَمت که باشم که من
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 17 ح ف ص  

 

  ستـاخـیگُ حَـدّ زِ شُـد کنم، بس 

 کُن؟ این گویَمت که باشم که من

 

 

 گُستـاخـی حَـدّ زِ شُـد کنم، بس 

 کُن؟ این گویَمت که باشم که من

 

 
 

 زدهم:سی بیت -اصلی غزل 

 قـالی نـم زِ سخن این ودـنَب گَر

 کن *نـتَلقی ست،الیق آن هـچآن
 (2100)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 نکردن و پند دادتعلیم: تَلقین 

 

  الیـق مـن زِ سخن این نَبـود گَر 

 کن تَلقیـن ست،الیق آن چـهآن

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 18 ح ف ص  

 

 الیـق مـن زِ سخن این نَبـود گَر 

 کن تَلقیـن ست،الیق آن چـهآن

 

 
 

 بیت آخر( دهمچهار بیت -اصلی غزل(: 

 رامـبِخَ قـاُف بر ز،ـتبری سِـشم

 کن نـپَروی و اللـه الِـگوشْم
 (2100 )مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

*
 رفتن از روی ناز و وقار و زیباییراه: خرامیدن 

 

  ِبِخَـرام اُفـق بر تبریـز، شمـس 

 کن پَرویـن و هـالل گوشْمـالِ

 

 

 ِبِخَـرام اُفـق بر تبریـز، شمـس 

 کن پَرویـن و هـالل گوشْمـالِ

 

 
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 19 ح ف ص  

 بیت اول: -جانبی  غزل 

 ودن؟ـب اـنـآش قْـعش با چیست

 ودنـب داـجُ دلْ کامِ از جُزبه
 (2210)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

  بـودن؟ آشنـا قْعش با چیست 

 بودن داـجُ دلْ کامِ از جُزبه

 

 

 بـودن؟ آشنـا قْعش با چیست 

 بودن داـجُ دلْ کامِ از جُزبه

 

 
 دومبیت  -جانبی  غزل: 

 فروخوردن خود خونِ شدن، خون

 ودنـب اــوَف دَرِ رـبَ انْـگـس اـب
 (2210دیوان شمس، غزل شماره )مولوی، 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 20 ح ف ص  

 

   فروخوردن خود خونِ شدن، خون 

 بـودن وَفــا دَرِ بَـر سـگـانْ بـا

 

 

 فروخوردن خود خونِ شدن، خون 

 بـودن وَفــا دَرِ بَـر سـگـانْ بـا

 

 
 

 سومبیت  -جانبی  غزل: 

 نیست فرقی چـهی ست،یـدایف او

 ودنـب یا *لْـنَق و رگـم او شِـپی
 (2210ن شمس، غزل شماره )مولوی، دیوا

*
 جا به معنی مُردناز جایی به جای دیگر بردن؛ کوچیدن؛ در این: نَقل 

 

   نیست فرقی هیـچ ست،فدایـی او 

 بـودن یا نَقـلْ و مـرگ او پیـشِ
 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 21 ح ف ص  

 

   نیست فرقی هیـچ ست،فدایـی او 

 بـودن یا نَقـلْ و مـرگ او پیـشِ
 

 

 

 چهارمبیت  -جانبی  غزل: 

 اشـب *تـسَالمَ رـسِپَ انـلممُس رَو

 ودنـب اـارسـپ به کُنیـم دـجَه
 (2210)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کسی که به سِپَر پناه برد و در امان باشد. سِپَر سالمت:*

 

   بـاش سَالمَـت سِپَـر مُسلمـان رَو 

 ودنـب پـارسـا به کُنمـی جَهـد

 

 

   بـاش سَالمَـت سِپَـر مُسلمـان رَو 

 ودنـب پـارسـا به کُنمـی جَهـد

 

 
 
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 22 ح ف ص  

 پنجمبیت  -جانبی  غزل: 

 نَشْکیبَند مرگ زِ شهیدانْ کین

 ودنـب اـنـفَ رـب دـنـانـعاشق
 (2210)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 آرام و قرار گرفتن؛ صبر کردن :شکیبیدن*

 

   نَشْکیبَند مرگ زِ شهیدانْ کین 

 بـودن فَـنـا بـر عاشقـانـنـد

 

 

   نَشْکیبَند مرگ زِ شهیدانْ کین 

 بـودن فَـنـا بـر عاشقـانـنـد

 

 

 مششبیت  -جانبی  غزل: 

 وـت زیـریـگُ *اـضـقَ و الـبَ از

 ودنـب الـبَبی زِ انـایش رسِـتَ
 (2210)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 تقدیر و حُکم الهی :قَضا*
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   تـو گُـریـزی قَـضـا و بَـال از 

 بودن بَـالبی زِ ایشـان تَـرسِ

 

 

   تـو گُـریـزی قَـضـا و بَـال از 

 بودن بَـالبی زِ ایشـان تَـرسِ
 

 

 هفتم )بیت آخر(بیت  -جانبی  غزل: 

 وراـعاش روزِ و رـگیمی هـشَش

 ودنـب الـکرب هـب انیـنَت وـت
 (2210)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 شش روز اول بعد از عید فطر :شَشه*

 

   عاشـورا روزِ و گیـریم شَشـه 

 بـودن کربـال بـه نَتـانی تـو
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   عاشـورا روزِ و گیـرمی شَشـه 

 بـودن کربـال بـه نَتـانی تـو

 

 
 

 
 
 

 *اـقض هر درـان که او ودـفرم باز 

 اـرض باید، اـرض را انـمسلم رـمَ
 (1364 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 تقدیر و حُکم الهی قَضا:*

   قضـا هر انـدر که او دفرمـو باز 

 رضـا باید، رضـا را انمسلمـ رـمَ

 

 یـایـکیمی رـبَـمـَیپ از وزـامـیـب 

 رضایی هدِمی د،هَدَ حق چِتْ هر که
 (2675دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

   کیمیـایـی پیـَمـبَـر از بـیـامـوز 

 رضایی دِهمی دَهَد، حق چِتْ هر که
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 دـایـشگُ تـجنّ رِدَ هـلحظ انـهم 

 الییـبتِاِ ردَ ویـشَ یـراض وـت چو
 (2675دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،
 

   گشـایـد جنّـت دَرِ لحظـه همـان 

 اِبتـالیی دَر شَـوی راضـی تـو چو

 

 
 

 جهان دیگِ این جوشِ در دِگر، خامانِ تو از پیش 

 اـرِض اِالّ ودـبـن انـدَرم د،ـنَشُ و دـدَنـبَرطَپی سـبَ
 (20دیوان شمس، غزل شماره  ،)مولوی

 
 

   جهان دیگِ این جوشِ در دِگر، خامانِ تو از پیش 

 ـارِض اِالّ ودبن اندَرم د،نَشُ و دبَرطَپیدَن بَـس

 
 

   جهان دیگِ این جوشِ در دِگر، خامانِ تو از پیش 

 ـارِض اِالّ ودبن اندَرم د،نَشُ و دبَرطَپیدَن بَـس
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«(خوشبختیفی )بلوغ عاط مثلث»معرفی:  
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«(بدبختی) بلوغ عاطفیعدم مثلث»معرفی:  
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  دفتر دوممثنوی بریده: 

 اوست اُستادیِّ نقش، دوگونه هر 

 اوست *رادیِّ آن نیست، او زشتیِ
 (2539 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 سخاوت؛ جوانمردی :رادی*

   اوست اُستادیِّ نقش، دوگونه هر 

 اوست رادیِّ آن ت،نیس او زشتیِ

 

 

 کند زشتی تِغایَ در را زشت 

 رتَنَدبَ گِردَش به هازشتی جمله
 (2540 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 نهایت و پایان چیزی؛ مقصود غایَت:*

   کند زشتی غایَتِ در را زشت 

 بَرتَنَد گِردَش به هازشتی جمله

 
 

  ودـش داـپی شـدانش الِـکم تا 

 ودـش واـسرُ شـادیَـستاُ رِـمُنک
 (2541 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،
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   شـود پیـدا دانشـش کمـالِ تا  

 شـود سـوارُ ستـادیَـشاُ مُنکـرِ

 

 

 است ناقص کردن،زشتْ نداند وَر 

 است مُخلِص و *برگَ لّاقِخَ سببزین
 (2254 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 کافر گَبر:*

   است صناق کردن،زشتْ نداند وَر 

 است مُخلِص و گَبر خَلّاقِ سببزین

 

 
 

 ندداَـشاه ایمان و کفر رُو ازین پس 

 ندداَـساج دو رـه شـخداوندی رـب
 (2543 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

   شاهـداَند ایمان و کفر رُو ازین پس 

 ساجـداَند دو هـر خداوندیـش بـر
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   شاهـداَند ایمان و کفر رُو ازین پس 

 ساجـداَند دو هـر خداوندیـش ربـ

 
 
 

 *ستدَساجِ *عاًطَوْ که دان مؤمن لیک 

 ستدَـقاصِ و اـرض ایِـجوی کهزآن

 (2544 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 کنندهسجده :ساجِد* با میل، با رغبت طَوْعاً:*

   ستدَساجِ عاًطَوْ که دان مؤمن لیک 

 ستـدَقاصِ و رضـا جویـای کهزآن

 

 

 پرستیزدان هم گَبر *هاًرْکَ هست 

 رستـدیگ رادیـمُ او، قصدِ لیک،
 (2545 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 ناخواستاِکراه، بهبه کُرهاً:*

   پرستیزدان هم گَبر هاًرْکَ هست 

 دیگـرست مُـرادی او، قصدِ لیک،
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   «  يُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ هًاوَكَرْ طَوْعًا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ...  »

 نگرد خداوند فرمان به ناخواه خواه است، زمین و هاآسمان كه آنچه درحال آن» 

 «.شوندمي گردانده باز او سوی به و اندنهاده
 (83 آیه ،(3)عمران آل سوره کریم،قرآن)

 

 دکنمی *ارتـعم ان،ـسلط قلعۀ 

 کندمی *ارتـماِ *ویِّـدع لیک
 (6254 دفتر دوم، بیت ،ثنویم )مولوی،

  آبادکردن، ساختن کردن:عمارت* ادّعا دعوی:*
 امیرشدن، فرمانروایی اِمارت:*

 

 وَدـبُ او کِلْـمِ هـک اـت یـاغـی هـگشت 

 ودـشَ انیـسلط ه،ـقلع خود تـاقبـع
 (2547 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

   «  ... اِنّا لِلّه و اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ »

«.گرديمسوی خدا بازمي... ما از خدايیم و به»  
 (156 آیه ،(2)بقره سوره کریم،قرآن)
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 اهـپادش برایِ هـقلع آن نـمؤم 

 اهـج بهرِ از هنَ ،*ورـمعْمَ کندمی
 (2548 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 آبادشده، تعمیرشده مَعمور:*
 

 آفرینزشتْ هِـشَ ای: گوید زشت 

 *نـمَهی زشتِ رب و خوب بر قادری

 (9254 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،
 خوار، پست :هینمَ*

   آفرینزشتْ شَـهِ ای: گوید زشت 

 مَهیـن زشتِ بر و خوب بر قادری

 
 

 

 اـبه و نـحُسْ هِـشَ ای: گوید خوب 

 اـهبـعی از مـدیَـردانیـگَ پاک
 (2550 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

   بهـا و حُسْـن شَـهِ ای: گوید خوب 

 هـاعیـب از گَـردانیـدیَـم پاک

 
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 33 ح ف ص  

 

 نیست هستْ از دـنَشُ او چون وَد،ـبُ ال 

 استبَسی کُرْهًا نَشُد، ال طَوْعًا که چون  
 (1985 دفتر اول، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

   نیست هستْ از نَشُـد او چون بُـوَد، ال 

 استبَسی کُرْهًا نَشُد، ال طَوْعًا که چون

 
 

   نیست هستْ از نَشُـد او چون بُـوَد، ال 

 استبَسی کُرْهًا نَشُد، ال طَوْعًا که چون

 
 
 

 چون قَضای حق رضایِ بنده شُـد 

 حُـکمِ او را بنـدۀ خواهَنـده شُـد
 (1906 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

   شُـد بنده رضایِ حق قَضای چون 

 شُـد خواهَنـده بنـدۀ را او حُـکمِ
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  شد رضا و تسلیم همه شد، ما چو که کسآن نُکخُ 

 شد صفا بَحرِ گُهَرِ شد، جنون و عشق گِروِ
 (760دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

   شد رضا و تسلیم همه شد، ما چو که کسآن خُنُک   

 شد صفا بَحرِ گُهَرِ شد، جنون و عشق گِروِ

 

 
 

 بریده غزل: 

 کمفَلَ چونهم انـزنرخـچ هـگَ 

 کممَلَ چونهم انـزنالـب هـگَ
 (1749دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

   فَلَکم چونهم زنـانرخـچ گَـه 

 مَلَکم چونهم زنـانالـب گَـه

 
 

 حق یِپ رقصم حق، پیِ چرخم 

 رکمـتـمش یـنِ مـیَوِ زانِ نـم 
 (1749دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،
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   حق پیِ رقصم حق، پیِ چرخم 

 مشـتـرکم نِـی وِیَـم زانِ مـن 

 
 

 راـم دـریـبِخْ را،ـم دـدی چون 

 کمـنم اـب زان ک،ـنم انِـک آن
 (1749دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

   مـرا بِخْـریـد مـرا، دیـد چون 

 نمـکم بـا زان نمـک، کـانِ آن

 
 

 

 جان بیشـۀ در نـیقی است رـشی 

 مـشَکَ انِـاَنب نـیقی دـریدْـبِ
 (1749ن شمس، غزل شماره دیوا )مولوی،

 

   جان بیشـۀ در یقیـن است شیـر 

 شَکَـم اَنبـانِ یقیـن بِـدْریـد

 
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 36 ح ف ص  

 

   جان بیشـۀ در یقیـن است شیـر 

 شَکَـم اَنبـانِ یقیـن بِـدْریـد
 

 

 

 اـرض ستداده اـقض به وـک آن 

 مـکَلِمَ روزی دَشـکُنَ یـقاض
 (1749دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

   رضـا ستداده قضـا به ـوک آن 

 مَلِکَـم روزی کُنَـدَش قاضـی
 

 

 

 

 

 

 اـرض ماندْآیَ بواجِ: قاضی گفت 

 اـقض رَدکآ *اـفجَ رـهَ و *اـقَف رـهَ 
 (1577 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 گردنی خوردن است.جا منظور پسپشت گردن؛ در این قَفا:*
 جورف ستم؛ آزار و اذیت جَفا:*
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   رضـا آیَدْمان واجِب: یقاض گفت 

 قضـا کآرَد جَفـا هَـر و قَفـا هَـر

 
 

   رضـا آیَدْمان واجِب: قاضی گفت 

 قضـا کآرَد جَفـا هَـر و قَفـا هَـر

 
 

 

 

 *رـزُبُ کمِـحُ از نـباط در مـدلخوش 

 *رـمُ قُّـحَالْکَ رُشـتُ رویَم دـش گرچه

 (1578 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،
 تلخ مُر:*  هاها، نوشتهبور؛ مکتوبجمع ز زُبُر:*
 

   زُبُـر حُـکمِ از باطـن در دلـمخوش 

 مُـر حَـقُّالْکَ تُـرُش رویَم شـد گرچه
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 زُبُـر حُـکمِ از باطـن در دلـمخوش 

 مُـر حَـقُّالْکَ تُـرُش رویَم شـد گرچه

 
 

 

 

 

 *کِرام آن رام هست که رضا آن 

 حرام دشُ قضاشان فعِدَ جُستن 
 (1881 دفتر سوم، بیت ،مثنوی لوی،)مو

 معنی بزرگوار، بخشندهجمع کریم بهکِرام: *

 

 کِرام آن رام هست که رضا آن 

 حرام شُد قضاشان دَفعِ جُستن
 

 

 

 *لجَاَ از رسمَتَ هیچ ببین، او حیاتِ آبِ 

 *قضا از مَلَرز هیچ او، رضایِ ردَ دَو ردَ 

 (44غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،
 تقدیر و حُکم الهی :قضا*  مرگ؛ زمان مرگ :اَجَل*

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 39 ح ف ص  

 

   ِاَجَل از مَتَرس هیچ ببین، او حیاتِ آب 

 قضا از مَلَرز هیچ او، رضایِ دَر دَو دَر 

 
 

 ِاَجَل از مَتَرس هیچ ببین، او حیاتِ آب 

 قضا از مَلَرز هیچ او، رضایِ دَر دَو دَر 

 
 

 

 

 بخند معالَ همه بر کنون، گریان، دلِ ای 

 یـافتـی راـم ارِـی این، از بعد یمن ارِـی
 (3008دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

 

   بخند عالَم همه بر کنون، گریان، دلِ ای 

 یافتی مرا یارِ این، از بعد منی یارِ

 
 

   بخند عالَم همه بر کنون، گریان، دلِ ای 

 یافتی مرا یارِ این، از بعد منی یارِ
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 *لـسبیـسَل *دحِـقَ از ،*لـثَقی *لِـرَط یـساق 

 یافتی اـرض کهچون دی،شُ رضوان حسرتِ
 (3008دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

  گران سنگین؛: ثَقیل*  شراب پیالۀ پیمانه؛: رَطْل*

 ای در بهشتنام چشمه: سَلسَبیل*   بزرگ کاسۀ: قَدَح* 

 

   سَلـسبیـل قَـدحِ از ثَقیـل، رَطـلِ ساقـی 

 یافتی رضـا کهچون شُدی، رضوان حسرتِ

 
 

 سَلـسبیـل قَـدحِ از ثَقیـل، رَطـلِ ساقـی 

 یافتی رضـا کهچون شُدی، رضوان حسرتِ

 
 

 

 او ستَاکُـلّ خود و ستَالَّـکُ عاشقِ 

 جوخویش عشقِ و ستخویش عاشقِ 
 (1574 دفتر اول، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

   ِاو َستاکُـلّ خود و َستاکُـلَّ عاشق 

 جوخویش عشقِ و ستیشخو عاشقِ 
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 ایمدیده نوازش وَی زکَ بَسا ای 

 ایمدهـردیـگ اـرض انِـگلست در
 (2625 ، بیتدومدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 

   ایمدیده نوازش وَی کز بَسا ای 

 ایمگـردیـده رضـا گلستـانِ در

 

 

     ایمدیده نوازش وَی کز بَسا ای 

 ایمگـردیـده رضـا گلستـانِ در
 

 

 
 

 ایذَرّه هر زناننعره ،*ایتَرّه هر خوش و سبزسَر 

 اـرِّضال رّارُـجَ رُـالشُّکْوَ رَجْ،ـالْفَ احُـمِفْت رُـکَالصَّبْ
 (33دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 .است مایهرخوا و حقیر کهچیزی مجازاً: تَرّه*

 «.است خشنودی کُنندهجلب شُکرْ و است گشایش کلیدِ صبر»

 

 رضاست آسمانِ بر عنایت ابرِ هزار 

 بارَم تسَرَ ربَ ابر آن از بِبارَم، اگر
 (1723دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،
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   رضاست آسمانِ بر عنایت ابرِ هزار 

 بارَم سَرَت بَر ابر آن از بِبارَم، اگر

 

 

   رضاست آسمانِ بر عنایت ابرِ هزار 

 بارَم سَرَت بَر ابر آن از بِبارَم، اگر
 

 

 

 خدا دهـگشاین و است *زَفت قُفلِ 

 اـرض وَانْدَر زن مـتسلی در دست
 (3073 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 بزرگ، عظیم: زَفت*

 

   ِخدا گشاینـده و است زَفت قُفل 

 رضـا وَانْدَر زن تسلیـم در دست

 
 

   ِخدا گشاینـده و است زَفت قُفل 

 رضـا وَانْدَر زن تسلیـم در دست
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 دل و عقل گُشایِقفلْ تو رضایِ زِجُبه نیست 

 انـج ارِـافتخ و قبله تو وایِـه زجُبه نیست
 (3831دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 
 

 

   دل و عقل گُشایِقفلْ تو رضایِ ِجُزبه نیست 

 جـان افتخـارِ و قبله تو هـوایِ جُزبه نیست

 
 

   دل و عقل گُشایِقفلْ تو رضایِ ِجُزبه نیست 

 جـان افتخـارِ و قبله تو هـوایِ جُزبه نیست
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