
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

 غزل اصلی برنامه: 

 

 ۹۴۵ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 پایید؟می چند که هاجان به رسید ندا (1

 بازآیید خویش اصلیِّ خانۀ سویِبه
 

 شماست اَصلِ بودِ و زاد ما قُربَتِ قافِ چو (2

 عَنْقایید چو خوش، بِپَرّید قاف کوهِ به
 

 پاتان بر است ییکُنده نینچ چو گِل و آب زِ (3

 بُگْشایید پارهپاره پا زِ کُنده جَهدْ به
 

 رَوید خانه به و غربت ازین کنید سفَر (4

 فرمایید عَزم ،مَلولیم فِراقْ ینا از

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

ه | 2 ح ف ص  

 
 

 هابیابان و چَهْ آبِ و گَنده دوغِ به (5

 فرسایید؟ چند بیهوده به خویش حیاتِ
 

 است ساخته جَهْد زِ را شما پَرِّ خدایْ (6

 بِنْمایید جَهْد و جُنبیدبِ ایدزنده چو
 

 پوسَدمی امید بالِ و پَر کاهِلی به (7

 شایید؟ را چه دگر بریزد، بالْ و پَرّ چو
 

 نی چَهْ بُنِ از مَلولید، خَالصْ ازین (8

 پاییدمی چاه قَعْرِ در مُبارک، هَال،
 

 اُولُوالْاَبْصار بشنوید فَاعْتَبِروا ندایِ (9

 خایید؟می چه آستینْ سَرِ کودکیْت، نه
 

 جَستن؟ جو زِ جزبه باشد چه اعتبار خود (10

 بُرنایید چو طَرَف، آن بِجَهید جو زِ هَال،

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 کوبیدمی آب چه شَهوت هاوَنِ درونِ (11

 پِیْمایید الفْ بادِ نَبوَد آبِتان چو
 

 را دنیا حَشیشِ این خدا خوانْد حُطامْ (12

 الیید؟می ژاژ چه حیوان چو حَشیشْ دَرین
 

 آیید بُرون خُم زِ بیامَد، باده که هَال (13

 بِپاالیید تَنْ پالوده و قَطایف پِیِ
 

 جویَدهَمی هآین جانْ شاهِدِ که هَال (14

 داییدبِز زنگْ زِ را هاهآین صیقلْ به
 

 را هااین بگویم مَخْلَص که هِلَندنمی (15

 جویایید چو آن بِجویید شمهچ اَصلِ زِ

 
  

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

ه | 4 ح ف ص  

 
 

 اول بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 پایید؟می چند که هاجان به رسید ندا

 دـبازآیی خویش اصلیِّ ۀـخان ویِـسبه
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 کردن، ماندندرنگپاییدن:  *

 
 

 
  

 ؟پاییدمی چند که هاجان به رسید ندا 

بازآییـد خویش اصلیِّ ۀخان سـویِبه
  

 

 

 

  

 
 

 ؟پاییدمی چند که هاجان به رسید ندا 

بازآییـد خویش یِّاصل ۀخان سـویِبه
  

 

 

 

 

« هدایرۀ مرکز همانید»   

 

«دایرۀ مرکز عدم»   

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

ه | 5 ح ف ص  

 

 

 پایید؟می چند که هاجان به رسید ندا 

 بازآییـد خویش اصلیِّ ۀخان سـویِبه

 
 

 پایید؟می چند که هاجان به رسید ندا 

 بازآییـد خویش اصلیِّ ۀخان سـویِبه

 
 

 

 پایید؟می چند که هاجان به رسید ندا 

 بازآییـد خویش اصلیِّ ۀخان سـویِبه

 

 

 پایید؟می چند که هاجان به درسی ندا 

 بازآییـد خویش اصلیِّ ۀخان سـویِبه

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

ه | 6 ح ف ص  

  اول بیت -جانبی برنامه  غزل: 

 ودـرُبـبِ ما هستِ که را دَمیـعَ آن اسـسپ

  وجود به جان جهانِ آمد دَمـعَ آن عشقِ ز
 (۵0۹)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 نیستی: عَدَم *
 

 بِـرُبـود ما تِهس که را عَدَمی آن سپاس 

 وجود به جان جهانِ آمد عَدَم آن عشقِ ز

 دوم بیت -جانبی برنامه  غزل: 

 گردد گُم وجـود آید، عَدَم هرکجا به

  فزود وجود ازو آمد چو که عَدَم زهی
 (۹۵0)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 گردد گُم وجـود آید، عَدَم هرکجا به 

 ودفز وجود ازو آمد چو که عَدَم زهی

 گردد گُم وجـود آید، عَدَم هرکجا به 

 فزود وجود ازو آمد چو که عَدَم زهی

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

ه | 7 ح ف ص  

 ترخویشبی او در مَردم بیشتر حیاتی جا هر 

 ماشیدایی جان شیدِ کز گرنِ من در بیا خواهی
 (1387دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

 ومس بیت -جانبی برنامه  غزل: 

 یـهست مدَعَ از من ودمـبِرُب اـهالـس به

 بِرُبود من ز را جملهآن نظر یک به مدَعَ
 (۹۵0)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 

 یهست عَدَم از من بِرُبـودم هـاسـال به 

 دبِرُبو من ز را جملهآن نظر یک به عَدَم

 یهست عَدَم از من بِرُبـودم هـاسـال به 

 دبِرُبو من ز را جملهآن نظر یک به عَدَم

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

ه | 8 ح ف ص  

 مچهار بیت -جانبی برنامه  غزل: 

 اندیشمرگ جانِ ز و پیش ز و خویش ز رَهَد

  ودـب ز و ادـب ز رَهَد و اـجرَ و وفـخ ز رَهَد
 (۹۵0)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
*  شدنخالص رهاشدن؛ :هیدنرَ 

 ترس: خوف 

   *
 نبودوبود آن؛ آثارِ و ذهنیمنِ :باد و بود*  امید: رَجا 

 

 َاندیشمرگ جانِ ز و پیش ز و خویش ز درَه 

 بـود ز و بـاد ز رَهَد و رَجـا و خـوف ز رَهَد

 اندیشمرگ جانِ ز و پیش ز و خویش ز رَهَد 

 بـود ز و بـاد ز رَهَد و رَجـا و خـوف ز رَهَد

 

 

 نـشینِ کُنجی غم وِـدی ای ن،ـآتشی شرابِ آمد 

 آ ردَ باقی ساقیِ ای رو، اَندیش،مرگ جانِ ای
 (34دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

*
 هب عمل و اندیشیدن با که ذهنیمنِ مجازاً باشد؛ مردن اندیشۀ در پیوسته کهآن :اندیشمرگ 

  .سازدمی تباه را خویش آن
 

 دهیمی غم را اندیشمرگ مرغِ 

 کنیمی گویا و مست را بلبالن
 (2912دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

ه | 9 ح ف ص  

 

 مپنج بیت -نامه جانبی بر غزل: 

 مدَـعَ ادِـب پیشِ کاهَست چو وجود هِـکُ

 نَرُبود؟ هْـکَ چو مدَعَ را او که کوه کدام
 (۹۵0)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 ِعَـدَم بـادِ پیشِ کاهَست چو وجود کُـه 

 نَرُبود؟ کَـهْ چو عَدَم را او که کوه کدام
 
 

 ِعَـدَم بـادِ پیشِ کاهَست چو وجود کُـه 

 نَرُبود؟ کَـهْ چو عَدَم را او که کوه کدام
 

 

 

 

 آخر بیت -جانبی برنامه  غزل: 

 بُوَد؟ چه کُهْ و کاه چیست؟ عدم و چیست؟ وجود

 رودـفُ امْـب ز ،رونـبُ دَر از ارتـعب ای هـشُ
 (۹۵0)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 .رودمی کاربه کراهت و نفرت مورد در که ایکلمه :شُـه 

*
 .بگذار کنار را پروازیبلند فرودآی؛ خود اوجِ از:  :ز بام فُرود 
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ه | 10 ح ف ص  

 

 بُوَد؟ چه کُهْ و کاه چیست؟ عدم و چیست؟ وجود 

 فُـرود بـامْ ز بُـرون، دَر از عبـارت ای شُـه

 
 

 بُوَد؟ چه کُهْ و کاه چیست؟ عدم و چیست؟ وجود 

 فُـرود بـامْ ز بُـرون، دَر از عبـارت ای شُـه

 

 

 دوم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 شماست اَصلِ بودِ و زاد ما قُربَتِ قافِ چو

 دـعَنْقایی چو خوش، دـرّیـبِپَ قاف کوهِ به
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

کوه قاف: * اسباب و سرمایه تمام نیست؛وهست از کنایهزاد و بود:  *  نزدیکیقُربت:  *

 سیمرغعَنقا:  * .دارد آشیانه آن فراز بر سیمرغ تندپنداشمی که هاافسانه در کوهی نام
 

 

 

 شماست اَصلِ بودِ و زاد ما قُربَتِ قافِ چو 

 دعَنْقاییـ چو خوش، بِپَـرّیـد قاف کوهِ به

 
 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 سوم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 اتانـپ بر است ییدهـکُن نینچ چو وگِلآب زِ

 دـبُگْشایی ارهـپارهـپ اـپ زِ دهـکُن دْـجَه به
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 برای که چوبی قطعۀ درخت؛ پایین قسمت هیزم؛: کُنده *

 .بستندمی زندانیان پای به شکنجه

 پـاتان بر است ییدهکُن چنین چو وگِلآب زِ چو 

 بُگْشاییـد پـارهپـاره پـا زِ کُنـده جَهـدْ به
 

 چهارم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 رَوید خانه به و غربت نازی کنید سفر

 دـفرمایی عَزم ،مـمَلولی فِراقْ ینا از
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

  اندوهگین؛ دلتنگ: مَلول *

 رَوید خانه به و غربت ازین کنید سفر 

 فرماییـد عَزم مَلولیـم، فِراقْ این از

 

 

 رَوید خانه به و غربت ازین کنید سفر 

 فرماییـد عَزم ،مَلولیـم فِراقْ این از
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 مَستم و عاشق و غریب دیدارم، مشتاقِ دِال، 

 بَربَستم رَخْت اینک من دارم، لِقا عَزمِ کنون
 (1418غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 دیدار؛ مالقاتلِقا:  *

 

 رَمبِ مراجعت بهرِ جهان زان رسید نامه 

 بَرممی چرخ به رَخت کنم،می رجوع عزمِ
 (18، ترجیعات، شماره دیوان شمس )مولوی،

 دیدار؛ مالقاتلِقا:  *

 

 پنجم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 هاانـبیاب و هْـچَ آبِ و ندهـگَ دوغِ به

 فرسایید؟ چند بیهوده به خویش حیاتِ
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 نابودکردن فرسودن؛ فرساییدن: *  بَدبو: گَنده *

 

 هابیابـان و چَـهْ آبِ و گَـنده دوغِ به 

 فرسایید؟ چند بیهوده به خویش حیاتِ
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 ششم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 است ساخته دـجَهْ زِ را شما رِّـپَ خدایْ

 دـبِنْمایی دـجَهْ و دـبِجُنبی ایدزنده چو
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 ْاست ساخته جَهْـد زِ را شما پَـرِّ خدای 

 بِنْماییـد جَهْـد و دبِجُنبیـ ایدزنده چو
 

 

 هفتم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 دـپوسَمی دـامی الِـب و رـپَ یـکاهِل به

 د؟ـشایی را چه دگر بریزد، الْـب و رّـپَ چو
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 بودن سزاوار و شایستهشاییدن:  *

 پوسَـدمی امیـد بـالِ و پَـر کاهِلی به 

 شایید؟ را چه دگر بریزد، بـالْ و پَـرّ چو
 

 هشتم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 نی هْـچَ نِـبُ از د،ـمَلولی الصْـخَ ازین

 دـپاییمی اهـچ قَعْرِ در ارک،ـمُب ال،ـهَ
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  تَه؛ قَعربُن:  *
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 نی چَـهْ بُـنِ از مَلولیـد، خَـالصْ ازین 

 پاییـدمی چـاه قَعْرِ در مُبـارک، هَـال،

 

 
 

 نی چَـهْ بُـنِ از مَلولیـد، خَـالصْ ازین 

 پاییـدمی چـاه قَعْرِ در مُبـارک، هَـال،

 

 
 

 نُهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 ارـاُولُوالْاَبْص دـبشنوی رواـفَاعْتَبِ دایِـن

 خایید؟می چه آستینْ سَرِ کودکیْت، نه
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 اندیشدور مردمان بصیرت؛ صاحبان :ولُوالْاَبْصاراُ * .بگیرید عبرت :تَبِروااعْفَ *

 کردننرم دندان با را چیزی جویدن؛ :خاییدن *
 

 ِاُولُوالْاَبْصـار بشنویـد فَاعْتَبِـروا نـدای 

 خایید؟می چه آستینْ سَرِ کودکیْت، نه

 

 «... فَاعْتَبِرُوا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ  »
 «.پس ای اهل بصیرت، عبرت بگیرید... »

 (2 آیه ،(59) سوره حشر کریم،)قرآن
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 دهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 جَستن؟ جو زِ جزبه باشد چه اعتبار خود

 بُرنایید چو طَرَف، آن بِجَهید جو زِ هَال،
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 جوان :بُرنا *  جهیدن؛ خیزکردن :جَستن *

 

 جَستن؟ جو زِ جزبه باشد چه اراعتب خود 

 بُرنایید چو طَرَف، آن بِجَهید جو زِ هَال،
 

 

 یازدهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 کوبیدمی آب چه شَهوت هاوَنِ درونِ

 دـاییـپِیْم الفْ ادِـب وَدـنَب انـآبِت چو
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   کردن بیهوده کار :کوبیدنهاون در آب *
 گزاف و بیهوده گفتار :الف *

 ِکوبیدمی آب چه شَهوت هاوَنِ درون 

 پِیْمـاییـد الفْ بـادِ نَبـوَد آبِتـان چو

 
 

 ِکوبیدمی آب چه شَهوت هاوَنِ درون 

 پِیْمـاییـد الفْ بـادِ نَبـوَد آبِتـان چو
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ه | 16 ح ف ص  

 دوازدهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 را اـدنی شِـحَشی این داـخ خوانْد امْـحُط

 الییدمی ژاژ چه حیوان چو حَشیشْ ریندَ
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

گیاه خشک؛ مالِ  :حَشیش * ثروت و مال مجازاً ریزد؛می زیرپا که گیاه ریزۀ و خُرده :حُطام *

 گفتنمعنیبی و هبیهود مزهبی سخنان :ژاژ الییدن *  ارزش دنیابی

 

 ْرا یـادن حَشیـشِ این خـدا خوانْد حُطـام 

 الییدمی ژاژ چه حیوان چو حَشیشْ دَرین

 
 
 

 «... وَمَا الْحَیَاهُ الدُّنْیا اِلّا مَتَاعُ الْغُرُورِ  »
 «.... و زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست»

 (20 آیه ،(57) سوره حدید کریم،)قرآن

 

 سیزدهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 دآیی بُرون مـخُ زِ بیامَد، باده که هاَل

 دـاالییـبِپ نْـتَ ودهـپال و فـقَطایِ پِیِ
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  شیرین خوراکی نوعی فالوده؛ :پالوده *  نوعی حلوا :قَطایف *
 کردنصاف کردن؛پاک: پالودن *
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 آیید بُرون خُـم زِ بیامَد، باده که هَال 

 بِپـاالییـد تَنْ پالـوده و قَطایِـف پِیِ
 

 

 

 آیید بُرون خُـم زِ بیامَد، باده که هَال 

 بِپـاالییـد تَنْ پالـوده و قَطایِـف پِیِ

 

 

 

 چهاردهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 جویَدهَمی هآین جانْ دِشاه که هاَل

 بِزدایید زنگْ زِ را هاهآین صیقلْ به
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   کردن روشن و صاف ساختن؛پاکیزه :زدودن *
 

 بجو کُلّی آینۀ دل ای گفتم 

 جو به بَرنایَد کار دریا به رو
 (97مثنوی، دفتر دوم، بیت  )مولوی،

 

 جویَدهَمی آینه جانْ شاهدِ که هَال 

 بِزدایید زنگْ زِ را هاآینه صیقلْ به
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 پانزدهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 را هانـای بگویم صـمَخْلَ که هِلَندنمی

 دـجویایی چو ،آن جوییدبِ شمهچ اَصلِ زِ
 (۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  خالصۀ کالم؛ چکیدۀ سخن :مَخلَص *  گذاشتن ن؛داداجازه :دنهِلی *
 

 

 

 را هاایـن بگویم مَخْلَـص که هِلَندنمی 

 جویاییـد چو آن، بِجویید چشمه اَصلِ زِ

 
 
 

 را هاایـن بگویم مَخْلَـص که هِلَندنمی 

 جویاییـد چو آن، بِجویید شمهچ اَصلِ زِ
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 مبریده مثنوی از دفتر پنج: 
 

 دـبَرکَنن اـیـدن رِـزویـتَ سبْلَتِ 

 زَنند نُصرت ارویِـب بر را خیمه
 (1014م، بیت پنجدفتر  مثنوی، )مولوی،

 
 

 دیوار قلعه؛ حصار :بارو * سبیل :سبْلَت *

 ِبَرکَننـد دنیـا تَـزویـرِ سبْلَت 

 زَنند نُصرت بارویِ بر را خیمه

 

 شُدند غازی نو بازْ دانـشَهی این 

 زَدند نُصرت بر باز رانْـاَسی وین
 (1015 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 جنگجو :غازی *
 

 شُدند غازی نو بازْ شَهیدان این 

 زَدند نُصرت بر باز اَسیرانْ وین
 

 یـنیست از ازـب دـرآوردنـبَ رـسَ 

 نیستی هْـمَاَکْ گَر را، ما ببین که
 (1016 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 کُمه: جمع مادرزاد؛ کور :اَکْمَهْ *
 

 نیستـی از بـاز بَـرآوردنـد سَـر 

 نیستی اَکْمَـهْ گَر را، ما ببین که
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 استـدهـخورشی مدَـعَ در بدانی تا 

 استـسُه جاآن آفتاب، جااین وآنچه
 (1017 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 ستاره کوچک :سُها *
 

 خورشیـدهـاست عَـدَم در بدانی تا 

 سُهـاست جاآن آفتاب، جااین وآنچه
 

 

 بُوَد؟ چون برادر یـهست م،دَـعَ در 

 بُوَد؟ ونـکنمَ چون دّـض اندر دّـض
 (1018 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 پنهانپوشیده؛  :مکنون *
 

 نداـبِ الْمَیِّتْ مِنَ الْحَیَّ یُخْرِجُ 

 دانـعاب دِـامی دـآم مدَـعَ که
 (1019 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 
 

 ُبِـدان الْمَیِّتْ مِنَ الْحَیَّ یُخْرِج 

 عابـدان امیـدِ آمـد عَـدَم که

 
 

 ُبِـدان الْمَیِّتْ مِنَ الْحَیَّ یُخْرِج 

 عابـدان امیـدِ آمـد عَـدَم که
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 « خْرَجُوََتُ وَكَذَلِكَ مَوْتِهَا بَعْدَ الْأَرْضَ وَیُحْیِی الْحَیِّ مِنَ الْمَیِّتَ یُخْرِجُوَ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیَّ یُخْرِجُ »
 «.چنین از گورها بیروَ شویدسازد و شما نیز اینزنده را از مُرده بیروَ آرَد و مُرده را از زنده. و زمین را پس از مُردنش زنده می»

 (19 آیه ،(30) رومسوره  کریم،)قرآن
 

 

 کشدمی بیرون زنده مُرده ز چون 

 دـرَشَ دارد او گشت، مُرده هرکه
 رفتن؛ هدایتراه راستبه :رَشَد *

 دنکمی بیرون زنده مُرده ز چون 

 تَنَـدسِ زنده سوی مرگی میـنَفْ
 

 دـالصَّمَ الْحَیِّ مُخْرِجُ تا شو مُرده 

 آورَد بیرون ردهـمُ زین ییزنده
 آورندۀ زندهنبیرو :الْحَیّ مُخْرِجُ *

 ای را از مُرده تو بیرون آورَد.آورد، زندهنیاز که زنده را از مُرده بیرون میمُرده شو، یعنی از نفْس و نفْسانیّات پاک شو؛ تا خداوند بی

 (551 الی 549ابیات م، پنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،
 

 

 ستمَردِ کـارنده که انبارَش تهی 

 ؟ستشاد و خوش نه بر امیدِ نیستی
 (1020 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 یـکه برویَد آن ز سـویِ نیست 

 ستیکن گر واقفِ معنـیمـفه
 (1021 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،
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 رـی، تو منتظـدَم از نیستهـبدَم 

 که بیابی فهم و ذوق، آرام و بِر
 (1022 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 نیکی :بِر *
 

 را راز این گُشاد دَستوری نیست 

  را ازـاَبْخ مـکُن دادیـبَغ هـوَرْن
 (2310 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 ای از نصاری در آنجا سکونت دارند.های قفقاز که عدهمحلی است در کوه :اَبْخاز *
 

 دَمـعَ باشد حَق صُنْعِ خزانۀ پَس 

  دَمهـبدَم اـاهـعَط زو رآرَدـبَ که
 (1024 ر پنجم، بیتدفت ،مثنوی )مولوی،

 آفرینش :صُنع *

 عَـدَم باشد حَق صُنْعِ خزانۀ پَس 

  دَمبـهدَم عَطـاهـا زو بَـرآرَد که
 

 

 بُوَد آن دِعـمُبْ و حَقّ آمد دِعـمُبْ 

  دـسَنَ و لـاَصْبی رْعْـفَ رآرَدـبَ که
 (1025 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 بخشز نیست؛ هستینده؛ پدیدآورندۀ هست اآفرینمُبدِع: * 
 

 بُوَد آن مُبْـدِع و حَقّ آمد مُبْـدِع 

 سَنَـد و اَصْـلبی فَـرْعْ بَـرآرَد که
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 مبریده مثنوی از دفتر سو: 

 
 

 بُوَد کَسآن مَلول وْ روبَستهف دلْ 

 بُوَد حْبَسـمَ در ارـی راقِـفِ زْـکَ
 (2933 م، بیتفتر سود ،مثنوی )مولوی،

 زندان: مَحْبَس* 
 

 ْبُوَد کَس آن مَلول وْ بَسته روفُ دل 

 بُوَد مَـحْبَس در یـار فِـراقِ کَـزْ
 

 است رحاض ما با مَطلوب، و ردِلبَ 

 است شاکِر جان ،شرحمت نِثارِ در
 (2934 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 
 

 است حاضر ما با مَطلوب، و دِلبَر 

 است شاکِر جان رحمتش، نِثارِ در

 

ستلْشَنیگُ و زارالله ما دلِ در 

 نیست راه را پَژمُردگی و پیری 
 (5293 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 
 

 ستگُلْشَنی و زارالله ما دلِ در  

 نیست راه را پَژمُردگی و پیری
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  فـلَطی و مـجوانی و رّـتَ دایماً 

 ظَریف و خَندان و شیرین و تازه
 (2936 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 شاداب: تَر* 
 

  ستیکی ساعتیک و صدسال ما یشِپ 

 ستیـمُنْفَک ما از هـکوتَ و دراز که
 (2937 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  هاستجسم در کوتَهی و دراز آن  

 کجاست؟ جانْ اَنْدَر کوتَه و دراز آن
 (2938 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  کَهْف اَصْحابِ آن سال نُه و سیصد 

 لَهْف و دوهـاَنْیب روزیک شانپیش
 (2939 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 خوردنشدن؛ حسرتدریغ؛ اندوهگین: لَهْف* 
 

 کَهْف اَصْحابِ آن سال نُه و سیصد  

 لَهْف و اَنْـدوهبی روزیک شانپیش

 
 

  هم روز یک انـبِنْمودَش وانگَهی  

 عَدَم از اَرْواح آمد باز تَنْ به که
 (2940 سوم، بیتدفتر  ،مثنوی )مولوی،
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  سال و ماه یا شب و روز نباشد چون 

 الل؟ـمَ و ریّـپی و ریّـسی وَدـبُ کِی
 (2941 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

   ستخَودیبی چون عَدَم گُلِسْتانِ در 

 ستزدیـای لُطْفِ راقِـسَغْ از یـمَست
 (2942 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 دارولهکاسه و کوزۀ ل: سَغْراق* 

 ستخَودیبی چون عَدَم گُلِسْتانِ در 

 ستایـزدی لُطْفِ سَغْـراقِ از مَستـی
 

   نَخَورْد کوهرکَس یَدْرِ لَمْ یَذُقْ لَم 

 وَرْد؟ اَنْفاسِ جُعَل آرَد وَهْم به کِی
 (2943 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 کند.ی میهای سیاه که در جاهای کثیف زندگجانوری شبیه سوسک: جُعَل* 

المثل مَنْ لَمْ یَذُقْ لَمْ یَدْرِ هرکس که از ساغر عشق الهی ننوشیده باشد، ذوق و لذّت آن را به فَحوای ضرب

 تواند بویِ دالویز کُل را تصوّر کند؟می« گردانَکسرگینْ»که مثالً کی تواند احساس کند. چناننمی
 

 

 نَخَورْد کوهرکَس یَدْرِ لَمْ یَذُقْ لَم  

 وَرْد؟ اَنْفاسِ جُعَل آرَد وَهْم به یکِ
 

 
   

 نَخَورْد کوهرکَس یَدْرِ لَمْ یَذُقْ لَم  

 وَرْد؟ اَنْفاسِ جُعَل آرَد وَهْم به کِی
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  آن موهومْ بُدی اَرْ موهوم نیست 

 آن مَعْدومْ شُدی موهومان چوهَم
 (2944 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

    بهشت؟ آرَد چون مـوَهْ اَنْدَر دوزخ 

 زشت؟ خوکِ از خوب رویِ تابَد هیچ
 (5294 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

  مُهان ای هان ،مَبُر خود لویِگ هین 

 انـدَه تا سیدهر لُقْمه نینچاین
 (2946 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 خوار؛ ذلیل: مُهان* 
 

    ایمبُرده پایان صَعْب هایِراه 

 ایمکرده آسان خویش، لِاَه بر رَه
 (2947 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،
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 مبریده مثنوی از دفتر شش: 

 

 راد مَحمودِ این رَحْمِ بِدانی گَر 

 باد مَحمود تْعاقب بگویی خوش
 (1401 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 
 

 راد مَحمودِ این رَحْمِ بِدانی گَر 

 باد مَحمود عاقبتْ بگویی خوش
 

 

 دلبیمْ ای توست مَحْمودِ آن فَقر، 

 لـمُضِ عِـطَبْ ادرِـم زین وـشِن کَم
 (1402 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 یَقین ،تو گردی فَقر شِکارِ چون 

 دین یَوْمِ باری اشک چوکودکهَم
 (1403 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 
 

 یَقین تو، گردی فَقر شِکارِ چون 

 دین یَوْمِ یبار اشک چوکودکهَم
 

 

 است مادر تَنْ ،پَروَرش راَند گَرچه 

 ستتَرَدشمن نَتدشم صد از لیک
 (1404 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،
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 است مادر تَنْ پَروَرش، اَندر گَرچه 

 تَرَستدشمن دشمنَت صد از لیک
 

 

 کرد وتداروجُ بیمار، شُد چو تَنْ 

 کرد وتطاغُ راتُ مَر ،شُد قَوی وَرْ
 (1405 دفتر ششم، بیت ،مثنوی ،)مولوی

 کنندهبسیار طغیان: طاغوت* 
 

 ْکرد داروجُوت بیمار، شُد چو تَن 

 کرد طاغُوت تُرا مَر شُد، قَوی وَرْ
 

 

 را پُرحَیْف تَنِ این دان زِرِه چون 

 را یْفـصَ نه و دـایَـش را اـشِت نی
 (0614 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

مخففِ شتاء : شِتا*   پُرستم، ستمکارپُرحَیف: کردن؛ ستم، ستم: حَیْف* 

 تابستان: صَیْف*   معنی زمستانبه
 

 را پُرحَیْف تَنِ این دان زِرِه چون 

 را صَـیْف نه و شـاید را شِتـا نی

 

 را رـصب رِـبَهْ وستـنیک دـبَ ارِـی 

 را دْرـصَ صَبرکردن دـگُشایَ که
 (7140 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 سینه، دل، مرکز انسان: صَدر* 
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 شدَدارَ روَّنَمُ ،شب با هـمَ رِـصَب 

 دارَدَش رـاَذْفَ خارْ با لـگُ رِـصَب
 (8140 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 جا دارای بوی خوشبوی تند و تیز؛ این: اَذْفَر* 

 

 خون و ثفَرْ میانِ دراَن رـشی رِـصَب 

 ونـاللَّبُ نُـاِبْ اعِشِـن را او ردهـک
 (9140 دفتر ششم، بیت ،مثنوی لوی،)مو

 بچه شتر: اللَّبُـوناِبْـنُ* آور     دهنده؛ نشاطحیات: نـاعِش* سرگین؛ مدفوع     : فَرْث* 
 

 خَالِصًا لَبَنًا وَدَمٍ فَرْثٍ بَیْنِ مِنْ بُطُونِهِ فِی مِمَّا نُسْقِیكُمْ لَعِبْرَةً الْأَنْعَامِ فِی لَكُمْ وَإََِّ» 

 «لشَّارِبِینَلِ سَائِغًا
بیروَ  خوَ و سرگین میاَ از شاَشكم از. از شیر خالصی كه استپندی  چارپایاَ دربرای شما  »

 «.ستكه به كامِ نوشندگانش گوارا شیرى ،كنیمتاَ میآید سیرابمی
 (66 آیه ،(16) نحلسوره  کریم،)قرآن

 

 

 رانـکِنْمُ اـب اـیـبـاَنْ ۀـجُمل رِـصَب 

 قِرانصاحِبْ و حَق خاصِ کَردَشان
 (1014 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 وقت اجتماعِ زَحل و مشتری باشدکه والدتش دراقبال؛ کسیع؛ خوشطالنیک: قِرانصاحِبْ* 
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 دُرُست ۀـجام یـیک یـنبی را هـکهر 

 جُست کَسب و صَبر به را آن او کهدان
 (1114 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 واـنَبی وْ هـهنرب دیـدی را هـهرک 

 واـگ آن او ریِـصَببی رـبَ هست
 (2114 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  جان غُصّهپُر بُوَد مُسْتَوْحِش هرکِه 

 رانـتِـاِقْ اییـدَغ با دـباش کرده
 (3114 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 گرحیله: دَغا*   ناکبیم: مُسْتَوْحِش* 

 ت.اسناک و اندوهگین باشد، قطعاً با شخص مکّار دوستی کردهدیگر؛ هرکس بیممثال 

 

  اـوَف با اِلْفِ و کردیّ اگر صَبر 

 اـقَف این خوردین او راقِـفِ زا
 (1414 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  دوستی؛ جمع: آالف: فاِلْ* 
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  اَنْگَبین چون ،ساختی حَقْ با ویخُ 

 نـفِلیآالْ اُحِبُّ ال که نـبَـلَ اـب
 (5114 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  دوستی؛ جمع: آالف: فاِلْ* 

گفت: من میو  .که شیر و عسل درهم امیزدکرد، چنانلفت میبا حضرت حق اُبلکه 

 دارم.فل را دوست نمیآمعبودهای 
 

 «فآفِلِینَالْ أُحِبُّ لَا قَالَ أَفَلَ فَلَمَّا ٰ   رَبِّی ذَاهَ قَالَ ٰ   كَوْكَبًا ٰ  رَأَى اللَّیْلُ عَلَیْهِ جَنَّ فَلَمَّا» 
: گفت شُد، فرو چوَ.« من پروردگار است این: »گفت. دید ایستاره گرفت، فرو را او شب چوَ »

 « .ندارم دوست را شَوَندگاَفرو»
 (67 آیه ،(6) انعامسوره  کریم،)قرآن

 

 «الْمُشْرِكِینَ مِنَ أَنَا وَمَا حَنِیفًا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ فَطَرَ لِلَّذِی وَجْهِیَ وَجَّهْتُ إِنِّی» 
 از من و .است دهآفری را زمین و هاآسماَ كه مآورد كسى سوىبه روى اخالص روى از من »

 « .نیستم مشركاَ
 (97 آیه ،(6) انعامسوره  کریم،)قرآن

 

 

  چُنانهم نَمانْدی اـتنه رَمـالجَ 

 کارَوان از راه به مانْده کآتَشی
 (6114 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،
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  شُد رـیغ قَرینِ بریصبی زِ چون 

 شُد رـیخبی و مـپُرغََ راقَشـفِ در
 (7114 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 بهرهبی: خیربی*

 

 یـدَههْدَ زَرِّ هست چون صُحبَتَت 

 هی؟نمی اَمانَت چون نـخایِ پیشِ
 (1418 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

*
 طالی ناب: دَهْدَهـی زَرِّ 

 

 تو هایِکَامانَت کُن او با ویخُ 

 وـعُتُ از و ولـاُف از آید نـایمِ
 (9141 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

*
 معنی تعدّی و تجاوزمخفف عُتُوّ به: عُتُو 

 .های تو از فقدان و تعدّی در امان باشدکسی الفت و دوستی داشته باش که امانتبا 
   

 

 ریدفو را آکه خُ کُن او با ویخُ 

 دـریروَا را پَـیـای انبـهویـخ
 (2014 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،
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 ممثنوی از دفتر شش ادامه: 
 

  النـکامِ الِـب و رّـپَ اشدـب ،رـجَبْ 

 النـکاهِ بَندِ و دانـزن هم ،رـجَبْ
 (4214 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 های تنبل )و ناقص( در حکم زندان و زنجیر است.اما جبر برای انسان .منزلۀ بال و پر استهای کامل بهبرای انسانجبر 
 

 ،کامِـالن بـالِ و پَـرّ باشد جَبْـر 

 کاهِـالن بَندِ و زنـدان هم جَبْـر،
 
 

   

 ،کامِـالن بـالِ و پَـرّ باشد جَبْـر 

 کاهِـالن بَندِ و زنـدان هم جَبْـر،
 
 

 را رـجَبْ این دان نیل آبِ چوهَم 

 را رـگَبْ مَر خونْ و را نـمؤم آبْ
 (4314 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

*
 طالی ناب: دَهْدَهـی زَرِّ 

 

  بَرَد انـسُلْط سویِ را ازانـب ،بال 

 بَرَد انـگورست به را انـزاغ ،بال
 (4414 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 عَدَم شَرحِ در تو اکنون ردگَباز 

 سَم پِنْداریش و ستپازَهرَ چو که
 (4514 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،
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 عَدَم شَرحِ در تو اکنون بازگَرد 

 سَم پِنْداریش و پازَهرَست چو که

 
 

 تاشخواجه ای هین هِنْدوبَچّه چوهَم 

  اشـمَب انـتَرس دَمْـعَ ودِـمَحْم زِ رو

 (6414 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،
*

 ؛ دو غالمی که یک صاحب داشته باشند.خواجههم: تاشخواجه 

 

 یایو در نونکاهکتَرس وجودی از 

 یایـشال وـت و یـالشَ الَتـخی آن
 (7414 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 ستشُده قـعاش یـالشی بر یـالشی 

 ستزَده رَهْ را نیچـهی رمَ نیچـهی
 (1448 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 میان از خیاالت این شُد بُرون چون 

 انـعِی تو رـبَ تو ولِـنامَعْق گشت
 (1448 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،
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