
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

 غزل اصلی برنامه: 

 

 426 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 

 نیست جُستیم بینراه عشقت غیرِ (1

 نیست جُستیم نشینهم نشانت جز

  

 بگو خواهیمی که جُستن چنانآن (2

 نیست جُستیم چنیناین را چنانکان

 

 یار جوییم آسمان بَر این از بعد (3

 نیست ستیمجُ زمین در یاری کهزان

 
 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 خیالبی ای تو ماهِ خیالِ چون (4

 نیست جُستیم هفتمین چرخِ به تا

 

 شویم این وِمَح که باشد آن بهتر (5

 نیست جُستیم ازین بِهْ عالَم دو کَز

 

 گیر خورده عالَم جمله هایِصاف (6

 نیست جُستیم دین دَردِ دُردِ چوهم

 

 ستجُستَنی سلیمان مُلْکِ خاتمِ (7

 نیست ستیمجُ نگین و هست هاحلقه

 

 بُدَست او نگینِ کاندر صورتی (8

 نیست جُستیم چین و روم بُتانِ در

 

 کُنممی رحَششَ که صورت چنانآن (9

 نیست جُستیم آفرینصورت که جز



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 شود حاصل یقین صورت آن اَندر (10

 نیست جُستیم یقین آن، وَرایِ کَز

 

 بَریم بَد ِگمانِ اَر هست آن جایِ (11

 نیست مجُستی اَمین مَکریبی کهزان

 

 کمان چون شد بَد ظَنِّ از ما ِپُشت (12

 نیست جُستیم کمینبی راهی کهزان

 

 شودمی پیدا که نوری بیان زین (13

 نیست جُستیم مُبین در و بیان در

 
  

 

 

 

 

 
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 
 

 اول بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 نیست مـجُستی نـبیراه عشقت غیرِ

 نیست مـجُستی نشینهم نشانت جز
 (426غزل شماره )مولوی، دیوان شمس، 

 

 .دهد تشخیص را راه که مُجَرَّب و شناسرَه: بینراه *

 
 

 
  

 ِتنیس جُستیـم بیـنراه عشقت غیر 

تنیس جُستیـم نشینهم نشانت جز
  

 

 

 

  

 
 

 ِتنیس جُستیـم بیـنراه عشقت غیر 

تنیس جُستیـم نشینهم نشانت جز
  

 

 

 

 

« هدایرۀ مرکز همانید»   

 

«دایرۀ مرکز عدم»   

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 
 

 

 ِنیست جُستیـم بیـنراه عشقت غیر 

 تنیس جُستیـم نشینهم تنشان جز
 

 

 ِنیست جُستیـم بیـنراه عشقت غیر 

 نیست جُستیـم نشینهم نشانت جز
 

 

 

 
 

 

 

 ِتنیس جُستیـم بیـنراه عشقت غیر 

 تنیس جُستیـم نشینهم نشانت جز
 

 

 ِنیست جُستیـم بیـنراه عشقت غیر 

تنیس جُستیـم نشینهم نشانت جز

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 باشد انـنشبی انمـنش باشد، انـالمک انمـمک 

 جانانم جانِ از من که باشد جان نَه باشد، تَن نَه
 (منسوب به موالنا)

 

 شدبا نشـانبی نشـانم باشد، المکـان مکـانم 

 جانانم جانِ از من که باشد جان نَه باشد، تَن نَه

 ششانَنِ در غرقه ما و نشانبی ستروحی 

 مکانش قَدم تا سَر و مکانبی ستروحی
 (1266دیوان شمس، غزل شماره  ،)مولوی

 
 

 نِشانَش در غرقه ما و نشانبی ستروحی 

 مکانش قَدم تا سَر و مکانبی ستروحی

 مَجویَش ییلحظه یک بیابی؟ تا کهخواهی

 مَدانَش ییلحظه یک بدانی؟ تا کهخواهی
 (1266دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 دوم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 وـبگ خواهیمی که جُستن انـچنآن

 نیست م،ـجُستی چنیناین را چنانکان
 (426مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 بگـو خواهیمی که جُستن چنانآن 

 تنیس جُستیم، چنیناین را چنانکان

 بگـو خواهیمی که جُستن چنانآن 

 تنیس جُستیم، چنیناین را چنانکان

 شد رارـساَ ۀـآین اروقـف کهچون 

 شد دارـبی درونـناَ از ر،ـپی انِـج
 (2208مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 شد خندهبی و گریهبی جان، چوهم

 شد دهـزن دیگر، جانِ و رفت شـجانْ
 (2209مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 زمان آن شـدرون دـآم یـحیرت

 انـآسم و نـزمی از شد رونـبُ که 
 (2210فتر اول، بیت مثنوی، د )مولوی،

 جووستجُ وَرای از جوییوستجُ

 وـبگ ی،ـدانمی تو م،ـداننمی من
 (2211مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 الـق و الـح وَرای از حالی و قال

 اللـذُوالجَ الِـجم در هـگشت هـغرق
 (2212مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 .شمتحِ و شکوه دارنده خداوند،: ذُوالجالل *

 شباشدَ یـالصخَ که یـنَ ایهـغرق

 شاسدَـبشن یـکس ا،ـدری جزبه اـی
 (2213 بیتمثنوی، دفتر اول،  )مولوی،

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 سوم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 ارـی مـجویی انـآسم رـبَ نـای از بعد

 نیست مـجُستی زمین در یاری کهزان
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 یـار جوییـم آسمـان بَـر ایـن از بعد 

 نیست جُستیـم زمین در یاری کهزان

 یـار جوییـم آسمـان بَـر ایـن از بعد 

 نیست جُستیـم زمین در یاری کهزان

 انـبِجُنب را قـعش رِـپَ ستدرون آسمان رهِ 

 نَمانَد انـنردب غمِ شد قَوی چون قـعش رِـپَ
 (771دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 آبْگون َواقِرَ زین زمانی هر آید انگب 

 مُوسِعُون اـاِنّ و بَنَیْنَاهَا اـاِنّ آیتِ
 (1948دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 در دارسقف مدخلِ و روراه ایوان؛ دارد؛ شکلقوسی سقف که عمارتی معنیِبه: رَواق *

 .است آبی آسمانِ معنیِبه آبگون رَواقِ جااین در باشد؛می عمارت داخلِ
.آبی؛ مانند آب: آبْگون *

 آبْگون َواقِرَ زین زمانی هر آید بانگ 

 مُوسِعُون اِنّـا و بَنَیْنَاهَا اِنّـا آیتِ

 

 « لَمُوسِعُونَ إِنََّا وَ بِأَيْدٍ بَنَیْنَاهَا َالسََّمَاءَ »
 «..ايمدهندهوسعت[ همواره] ما و کرديم بنا نیرو و قدرت به را آسمان و»

 (47 آیه ،(51) سوره الذاریات کریم،)قرآن
 

 

 چهارم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 الـخیبی ای تو اهِـم الِـخی چون

 نیست مـجُستی نـهفتمی چرخِ به تا
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 

 خیـالبی ای تو مـاهِ خیـالِ چون 

 تنیس جُستیـم هفتمیـن چرخِ به تا

 خیـالبی ای تو مـاهِ خیـالِ چون 

 تنیس جُستیـم هفتمیـن چرخِ به تا

 

 

 بشکنم دانـزن قفلِ تا نو، دِـعی چون دمـآم باز 

 بشکنم دندان و چنگال را، خوارمردم چرخِ وین
 (1375دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

 خورندمی را خاکیان کاین را، آببی اخترِهفت

 شکنمب انـاشـبادْه هم زنم، شـآت رـبَ آب هم
 (1375دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

 من بـاز چون شدم رّانـپَ من، آغـازبی اهِـش از

 کنمبش رانـوی رِـیْدِ در را، وارـخطوطی جغدِ تا
 (1375دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 گاهعبادت [دَیْر =عربی]: دِیْر *
 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 

 پنجم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 ویمـشَ این وِمَحـ که باشد آن رـبهت

 نیست جُستیـم این از بِهْ عالَم دو کَز
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 فنـا تا تَبَـتُّـل امـاتِـمق از 

 داـخ اتِـمالق تا پایـهپایـه
 (4235مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

   داشتناِخالص و بریدن: تَبَتُُّل *
 اهللالَی سِیر نهایت: فنا *
 

 فنـا تا تَبَـتُّـل تِمقامـا از 

خدا مالقاتِ تا پایـهپایـه

   
 فنـا تا تَبَـتُّـل مقامـاتِ از 

 خدا مالقاتِ تا پایـهپایـه

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 

 راه کردند غلط زین عالَم جمله 

 پناه آمد آن و ترسند، عَدَم کَز
 (821مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

  

 راه کردند غلط زین عالَم جمله 

پناه آمد آن و د،ترسن عَدَم کَز
 

 

 

 ششم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 رـگی خورده مـعالَ جمله هایِافـص

 نیست مـجُستی نـدی دَردِ دُردِ چوهم
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  لِرد بگیرد؛ جا ظرف تَهِ در و شود نشینته شراب خصوصاً مایعات از آنچه: دُرد *

 

 گیـر هخورد عالَـم جمله هایِصـاف 

نیست جُستیـم دیـن دَردِ دُردِ چوهم
 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 

 هفتم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 ستیـجُستَن انـسلیم لْکِـمُ مِـخاتَ

 نیست مـجُستی نگین و هست هاحلقه
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 سرزمین؛ پادشاهی: مُلْک * انگشتری؛ نگین: خاتَم *
 

 ِتسجُستَنـی سلیمـان مُـلْکِ خاتَـم 

تنیس جُستیـم نگین و هست هاحلقه
 

 

 

 هشتم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 دَستـبُ او نِـنگی درـنکاَ ورتیـص

 نیست مـجُستی چین و روم انِـبُت در
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 بُـدَست او نگیـنِ کاَنـدر صـورتی 

نیست جُستیـم چین و روم بُتـانِ در
 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 

 نُهم بیت -صلی برنامه ا غزل: 

 کُنممی رحَششَ که ورتـص چنانآن

 نیست مـجُستی نـآفریورتـص جزکه
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 کُنممی شرحَش که صورت چنانآن 

نیست جُستیـم آفرینصورت جزکه
 

 

 

 

 است قولی طریقش آموزی، مْعِل 

 است فعلی طریقش آموزی، حِرفَت
 (1062، دفتر پنجم، بیت مثنوی )مولوی،

 

 است قایم صحبت به آنخواهی  فقر

 تـدس هـنَ آید،می کار تانَـزب هـنَ
 (1063مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 جان زِ جان انَدـسِت را، آن دانشِ

 انـزب از هـنَ و، رـدفت راهِ زِ هـنَ
 (1064مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 رُموز آن هست اگر سالِک دلِ در

 وزـهن را الِکـس نیست دانیزـرم
 (1065مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 اـضی ازدـس آن رحِـشَ را دلش تا

 داـخ دـایـبفرم رَحْـنَشْ مْـاَلَ پس
 (1066مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 ضیـا سـازد آن شَـرحِ را دلش تا 

خـدا بفرمـایـد نَشْـرَحْ اَلَـمْ پس
 

 ایمداده شَرحَت سینه درونِ که

 ایمبِنْهاده اتهـسین اَندر رحـشَ
 (1067مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 ایمداده شَرحَت سینه درونِ که

 ایمبِنْهاده اتهـسین اَندر رحـشَ
 (1067مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 طالبی؟ را آن خارج از هنوز تو

 حالِبی؟ چون دیگران از مَحْلَبی،
 (1068مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 شیر جوینده معنیِبه جااین در شیر؛ دوشنده: حالِب * شیر دوشیدنِ جایِ: مَحْلَب *

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 

 طالبی؟ را آن خارج از هنوز تو 

حالِبی؟ چون دیگران از مَحْلَبی،
 

 

 

 کناربی تو، در ستا شیر چشمۀ

 ؟ارـتَغ از جویی رـشیمی چرا تو
 (9106دفتر پنجم، بیت  مثنوی، )مولوی،

 .است ذهن منظور جااین در بزرگ؛ سفالیِ ظرفِ: تَغار * نهایتحد، بیبی: کناربی *
 

 رـآبگی ای رـبَح به داری ذیـنفَمَ

 رـغدی از نـجُستآب از دارگـنن
 (7010مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 محتوایش و ذهن بِرکه،غدیر:  *
 

 باز؟ هست رحتـشَ نَه رَحْـنَشْ مْـَاَل که

 ساز؟کُدْیه و جورحـشَ تو شدی چون
 (7110مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 کنندهتَکَدّی کننده؛گدایی: سازکُدْیه *

 اَندرون در دل شَرحِ در نِگردَر

 رُونـصِـتُبْال طعنـۀ دنیـایَـ اـت
 (7210مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 « تُبْصِرُونَ فَلَاأَ ۚ  أَنْفُسِكُمْ فِیَ  »
 «بینید؟نمی آيا شماست؛ درون در حق آياتِ »

 (12 آیه ،(15) سوره الذاریات کریم،)قرآن
 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 

 کریم ـ سوره اِنشِـراح:قرآن 

 «صَدْرَكَ  لَكَ نَشْرَحْ أَلَمْ» 
 «نگشوديم؟  برايت را اتسینه آيا »

 (1 آیه ،(94) اِنشراحسوره  کریم،)قرآن

 

 « وِزْرَكَ عَنْكَ وَضَعْنَا وَ» 
 « برنداشتیم؟ پشتت از را گرانت بارِ و »

 (2 آیه ،(94) سوره اِنشراح کریم،)قرآن

 

 « ظَهْرَكَ أَنْقَضَ الََّذِي» 
 « کرد؟می سنگینی تو پشتِ بر که باري »

 (3 آیه ،(94) سوره اِنشراح کریم،)قرآن

 

 « ذِکْرَكَ لَكَ رَفَعْنَا وَ» 
 « نساختیم؟ زهآوابلند را تو آيا »

 (4 آیه ،(94) سوره اِنشراح کریم،)قرآن

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 19 ح ف ص  

 « يُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ إِنَّفَ» 
 « .است آسانی دشواري پِیِ از ،پس »

 (5 آیه ،(94) سوره اِنشراح کریم،)قرآن

 

 « يُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ اِنََّ» 
 « .است آسانی دشواري پِی از آينههر »

 (6 آیه ،(94) نشراحسوره اِ کریم،)قرآن

 

 « فَانْصَبْ فَرَغْتَ فَإِذَا» 
 « کوشاز کار فارغ شوي به عبادت پس چون  »

 (7 آیه ،(94) سوره اِنشراح کریم،)قرآن

 

 « فَارْغَبْ رَبِّكَ وَإِلَى» 
 « آورروى پروردگارت سوى به اشتیاق با و »

 (8 آیه ،(94) سوره اِنشراح کریم،)قرآن
 

 

 

 

  

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 

 دهم بیت -صلی برنامه ا غزل: 

 شود حاصل نـیقی صورت آن اَندر

 نیست مـجُستی نـیقی آن، وَرایِ کَز
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 شود حاصل یقیـن صورت آن اَندر 

نیست جُستیـم یقیـن آن، وَرایِ کَز
 

 

 

 

 یازدهم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 ریمـبَ دـبَ ِانِـگم اَر هست آن جایِ

 نیست مـجُستی اَمین مَکریبی کهزان
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 ِبَریم بَـد ِگمـانِ اَر هست آن جای 

تنیس جُستیم اَمین مَکریبی کهزان
 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 

 دوازدهم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 انـکم چون شد دـبَ نِّـظَ از ما ِپُشت

 نیست مـجُستی کمینبی راهی کهزان
 (426دیوان شمس، غزل شماره )مولوی، 

 

 

 بَری بَد ظَنِّ که باشد آن حَزْم 

 بَری ،بَد از شَوی و، گُریزی تا
 (267مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

 

 بَری بَد ظَنِّ که باشد آن حَزْم 

 بَری بَد، از شَوی و، گُریزی تا

 
 

  بَری بَد ظَنِّ که باشد آن حَزْم 

 ریبَ بَد، از شَوی و، گُریزی تا

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 رسول آن ستگفته سُـوءالظَّنّ حَزْم،

 ولـفَض اى دانمی دام را مدَـقَ هر
 (268مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

 .پردازد غیرِضروری افعالِ به کهگو؛کسیزیادهفَضول:  *

 ،رسول آن ستگفته سُـوءالظَّنّ حَزْم 

 فَضـول اى دانمی دام را قَـدَم هر

 
 

 راخـفَ و مواره هست راـصح رویِ

 اُوسْتاخ ران کم ست،دامی مدَقَ هر
 (926مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

 پروابی گستاخ؛اُوستاخ:  *

 ِفَـراخ و هموار هست صحـرا روی 

 اُوسْتاخ ران کم ست،دامی قَدَم هر

 

 کو؟ دام که دَوَد کوهی بُزِ آن

 گلو در اُفْتَد دامَش بتازد، چون
 (702سوم، بیت  مثنوی، دفتر )مولوی،

 

 کو؟ دام که دَوَد کوهی بُزِ آن 

 گلو در اُفْتَد دامَش بتازد، چون

 
 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 23 ح ف ص  

 شد جُفت عقلی چو عقلی با کهزان 

 شد تـگفدـبَ و یـعلفِدـبَ عِـمان
 (20م، بیت مثنوی، دفتر دو )مولوی،

 شد جُفت عقلی چو عقلی با کهزان 

 شد گفـتبَـد و فِعلـیبَـد مانـعِ

 شد ارـی چون دِگَر سِـنَفْ اب سـنَفْ

 شد ارـکبی و عاطِل زْویـجُ عقلِ
 (21مثنوی، دفتر دوم، بیت  )مولوی،

 شد یار چون دِگَر نَفْسِ با نَفْس 

 شد کاربی و عاطِل جُزْوی عقلِ

 شود اـت دو رـدِگَ لِـعق با لـعق 

 شود پنهان رَهْ و گشت افزون نورْ
 (26مثنوی، دفتر دوم، بیت  )مولوی،

 شود تـا دو دِگَر عقلِ با عقل 

 شود پنهان رَهْ و گشت افزون نورْ

 خندان شود دِگَر سِـنَفْ با سـنَفْ

 گشت، رَه پنهان شودظلمت افزون
 (20مثنوی، دفتر دوم، بیت  )مولوی،

 خندان شود دِگَر نَفْسِ با نَفْس 

 ظلمت افزون گشت، رَه پنهان شود

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 24 ح ف ص  

 یت آخر غزل()ب دهمسیز بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 شودمی داـپی که وریـن انـبی زین

 نیست مـجُستی نـمُبی در و انـبی در
 (426)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 آشکار؛ هرچه که ذهن بتواند نشان دهد.مُبین:  *
 

 شودمی پیدا که نوری بیان زین 

 نیست جُستیم مُبین در و بیان در

 
 

 شودمی پیدا که نوری بیان زین 

تنیس جُستیم مُبین در و بیان در

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 25 ح ف ص  

 مثنوی دفتر پنجم ای ازبریده: 

  که ساعت آن در السَّالمعَلَیْه مصطفی خانۀ به مهمان آن کردنِرجوع سببِ

  جامهْ و او شدن خَجِل و شُستمی خود دستِبه را او  مُلَوَّثِ نهالینِ مصطفی

 خود حالِ بر و خود بر او نوحۀ و کردن چاک
تُشک آلوده: نهالین مُلَوَّث *

 ارـادگـی بُد لیـهِیکَ را کافرک 

  قراربی او گشت و را آن دید یاوه
 (118 مثنوی، دفتر پنجم، بیت )مولوی،

 .است «بُت» منظور جااین در پیکر؛ کالبد؛ کنند؛ حمایل خود بر آنچه: هیکل *
 شدهگم یعنی جااین در: یاوه *

 یـادگار دبُ هِیکَلی را کافرک 

 قراربی او گشت و را آن دید یاوه
 
 

 داشتم جا شب که حُجره آن: گفت 

  بُگْذاشتم رـخببی اـجآن لـهِیکَ
 (119مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 اتاق: حُجره *

 بُرد حرص شَرمَش بود، شَرمین گرچه 

 خُرد ستچیزی نَه اِژدَرهاست حرص
 (120مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی، 

 سارشرم زده؛خجالت: شرمین *

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 26 ح ف ص  

 دَوید اَندر ابـشت هِیکَـل پِیِ از 

 بِدید را وآن مُصطفی، اقِـوِث در
 (211مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی، 

 منزل خانه؛ اتاق؛: وِثاق*
 

 خَود به هم را دَثـحَ آن داللَّهْـیَ نکا 

 دـبَ چشمِ دُورش د،کهـویَشهمی خوش
 (221بیت مثنوی، دفتر پنجم،  )مولوی،

 .کندمی باطل را وضو آنچه و مدفوع؛ ادرار؛: حَدَث *

 ...«ۚ   أَيْدِيهِمْ فَوْقَ اللََّهِيَدُ...» 
 «...است هايشاندست باالي خدا دستِ...  »

 (10 آیه ،(48) سوره فتح کریم،)قرآن
 

 پدیـد شد و رفت یـاد از هِیکَـلش 

 دـدَری را انـگریب وری،شـ او اَندر
 (231وی، دفتر پنجم، بیت مثن )مولوی،

 شکافتن دادن؛ چاک: دَریدن *
 

 رـسَ و رُو بر را دست دو او زدمی 

 دَر و وارـدی رـبَ کوفتمی را هـکَلِّ
 (241مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی، 
 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 27 ح ف ص  

 سَرش و بینیّ زِ خون کهچنانآن 

 مِهتَرَش آن کرد رَحْم و، رَوان شد
 (251 مثنوی، دفتر پنجم، بیت )مولوی،

 بزرگوار تر؛بزرگ: مِهتَر *
 

 او رـبَ آمد جمع لقخَ زد، هارهـنع 

 ِحْذَرُوااِ اس،ـالنّاـاَیُّهَ: انـگوی رْـگَب
 (261مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 بپرهیزید کنید؛ حَذَر: اِحْذَرُوا * کافر: گَبر *

 او بَـر آمد جمع خَلق زد، هانعـره 

 ِحْذَرُوااِ النّـاس،ااَیُّهَـ: گویـان گَبـرْ

 

 رـسَ عقلبی ای کِه رـسَ ربَ او زدمی 

 رـبَ ورـنبی کِای هـسین ربَ او زدمی
 (271مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی، 
 

 سَـر عقلبی ای کِه سَـر بَر او زدمی 

  بَـر نـوربی کِای سینـه بَر او زدمی
 

 

 سَـر عقلبی ای کِه سَـر بَر او زدمی 

  بَـر نـوربی کِای سینـه بَر او دزمی
 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 28 ح ف ص  

 نـزمی لِّـکُ ای که او کردمی سجده 

 نـمَهی زوِـجُ این تو از است ارـشرمس
 (128مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 حقیر و خوار: مَهین *

 زمیـن کُـلِّ ای که او کردمی سجده 

 مَهیـن جُـزوِ این تو از است شرمسـار
 

 یـوی رِـام عِـخاضِ ی،ـکُلّ که تو 

 غَوی و زشت و ظالم جُزوَم، که من
 (129مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 گمراه؛ بیراه: غَوی *  متواضع فروتن؛: خاضِع *

 

 حق زِ لرزانی و خوار کُلّی، که تو 

 سَبَق در و خالف در جُزوَم، که من
 (130مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 .است گذشتن حَد از معنیِبه جااین در گرفتن؛ پیشی: سَبَق *
 

 انـآسم رـبَ رُو کردمی زمان هر 

 انـجه قبلـۀ این رُویِ ندارم که
 (113مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 طپید و بلرزید ،ببرون حَد زِ چون 

 دـکشی خود کنارِ در اَشمُصطفی
 (132مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 ساکِنَـش کرد و بسـی بنـواختش 

 اش بگشـاد و داد اِشنـاختشدهدی
 (133مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 
 

 کشیـددَر و کرد لقمه را عالَمـی 

 مَزید؟ مِنْ هَل: زناننعره اشمعده
 (1380مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 خویش کامِبه و کرد لقمهیک را عالَمی خوار،جهان دوزخِ آن* 

 ؟نیست این از بیشتر آیا: زندمی یادفر چنانهم اشمعده و کشیدفرو
 

 « مَزِيدٍ مِنْ هَلْ وَتَقُولُ امْتَلَأْتِ هَلِ لِجَهَنََّمَ نَقُولُ يُوْمَ» 
 «!هست؟ ناي از بیشتر آيا: گويد دوزخ اى؟شده سیر آيا: گويیم دوزخ به که روزي» 

 (03 آیه ،(50) قسوره  کریم،)قرآن

 

 المکان از نهَد وِی بر قَدَم حق، 

 فَکانکُنْ از شود ساکن او گَهنآ
 (1381مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 درنگبی و نهدمی دوزخ بر را قدمش مَکان،ال عالَمِ از تعالیحق*

 .گرددمی آرام و ساکن دوزخ، آن او فرمانِ بهبنا
 

 قدمِ رتر،ب و پاك ارپروردگ پس نیست؟ بیش زين آيا: گويد! شدي؟ سیر آيا: آيد گفته دوزخ به» 

 « .است بس است، بس: آرَدهمی بانگ دوزخ حال اين در و نَهَد آن بر خود
 ()حدیث



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 30 ح ف ص  

 ما نَفْس این است دوزخ جُزوِ کهچون 

 جملـه جُـزوهـا دارند کُـل طَبعِ
 (1382مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 کُشَد را کو بُوَد، را حق قَدَم این 

 کَشَد؟ او کمان کی خود حق، غیرِ
 (1383مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 راست تیـرِ اِلّا ننهنـد کمـان در 

 تیرهاست کژ بازگون را، کماناین
 (1384مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 کمان از وارَه و، تیر چون شو راست 

 گمانبی بِجْهَد راست هر کمان، کز
 (1385مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 ن؟ـمَچَ خندد یکِ ابر، دگریَنَ تا 

 ن؟ـلَبَ وشَدج یکِ طفل، دگریَنَ تا
 (134مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 شیر: لَبَن *
 

 طریق داندهمی روزهیک طفلِ 

 قـشَفی ۀـدای رسد تا مگریَبِ که
 (513مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 مهربان؛ دلسوز: شَفیق *



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 دایگان ۀـدای که دانینمی تو 

 رایگان؟ او شیر گریهبی دهد کم
 (136مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 دارگوش ،کَثیراً کُوابْیَفَلْ گفتِ 

 کردگار لِـفض رِـشی بریزد تا 
 (137مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 ِرداگوش کَثیراً، فَلْیَبْکُوا گفت 

 کردگار فضـلِ شیـرِ بریزد تا 

 
 

 « يَكْسِبُونَ واکَانُ بِمَا جَزَاءً کَثِیرًا اوَلْیَبْكُو قَلِیلًا فَلْیَضْحَكُوا» 
 «. اند بايد که اندك بخندند و فراوان بگريندسزاي اعمالی که انجام دادهبه» 

 (82 آیه ،(9) سوره توبه کریم،)قرآن
 

  ابـآفت وزِـس و ستا رـباَ گریـۀ 

 ابـت هـرشت دو همین دنیا، نـاُستُ
 (138مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 فعل امر از مصدر تابیدن؛ یعنی به ابن دو امر توسّل جو.: تاب * ستون: اُستُن *
 

  رـاَب کِـاش و رـمِه وزِـس نبودی گر 

 برتَسِ و زَفت عَرَض و جسم شدی یکَ
 (913مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 32 ح ف ص  

 جا موجودات وآنچه قایم به غیر باشد و منظور از جسم و عَرَض در این: عَرَض *

 بزرگ؛ تنومند: سِتَبر * درشت؛ فربه: زَفت * مراتب هستی است.
 

 فصل؟ چار هر این عمورمَ بُدی یکَ 

 اصل گریه این و تَف این نبودی گر
 (140مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 گرما؛ حرارت: تَف * تعمیرشده؛ آبادشده: مَعمور *
 

 انـجه رِـاب گریـۀ و رـمِه وزِـس 

 دهانخوش را جهان داردهمی چون
 (141مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 دار وزـس در را لـعق آفتابِ 

 دار افروزاشک ابرِ چون را چشم
 (214مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

  خُرد طفلِ چون ،بایدَت گریان چشمِ 

 بُرد تو آبِ نان که را، نان آن خور کم
 (143مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

  رو, اعتبارآب: آب *
 

 آن از شب و روز است برگ با چو تن 

 خزان و ریزستبرگ در جان شاخِ
 (144مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

  معنی آذوقه و رزق مادی است.جا بهدر این: برگ *
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 آن از شب و روز است برگ با چو تن 

 خزان و ریزستبرگ در جان شاخِ

 
 

 دزو است جان برگیِبی نتَ برگِ 

 ودزـف را آن ن،ـکاست ایدـبب نای
 (514مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 ِزود است جان برگیِبی تَن برگ 

 فـزود را آن کاستـن، ببـاید این
 

 

 تن برگِ زین دِه قرض اَقرِضُواهلل، 

 چمن دل، در عِوَض در دـبِرُویَ تا 
 (146مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 ،تن برگِ ینز دِه قرض اَقرِضُواهلل 

 چمن دل، در عِوَض در بِرُویَـد تا 

 

 

 ،تن برگِ زین دِه قرض اَقرِضُواهلل 

 چمن دل، در عِوَض در بِرُویَـد تا 

 

 «... أَقْرِضُوا اهللَ قَرْضًا حَسَنًا ... » 
 «الحسنه دهید ... ... به خداوند قرض» 

 (20 آیه ،(73) سوره مُزَمِّل کریم،)قرآن
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 تنَتَ ۀلقم این از کن کم دِه، قرض 

 تأَرَ نٌـالعَی هِـوَج دـایـنم اـت
 (714مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 تَنَت لقمۀ این از کن کم دِه، قرض 

 رَأَت العَیـنٌ وَجـهِ نمـایـد تـا

 
 

 تَنَت لقمۀ این از کن کم دِه، قرض 

 رَأَت العَیـنٌ وَجـهِ نمـایـد تـا

 

 

 «ال عینٌ رَأَت و ال أُذنٌ سمعت وال خطرَ علی قلبِ بشرٍ.  أعددتُ لعِبادي الصالحین ما» 
فراهم آوردم براي بندگان نیكوکردارم، نعیمی را که نه چشمی آن را ديده و نه گوشی » 

 «شنیده و نه بر قلب انسانی خطور کرده است. 
 ()حدیث

 

 کندخالی چون خویش رگین،سِ ز نتَ 

 کند یـاِجالل دُرِّ و کـمُش ز رـپُ
 (148مثنوی، دفتر پنجم، بیت  وی،)مول

 بزرگواری جالل؛و شکوه: اِجالل *  مدفوع: سِرگین *
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  رَدـبَ پاکی و هدبدْ پلیدی این 

 ورَدـرخبَ او نِـتَ مـکُرْـهِّیُـطَ از
 (149مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 « ...یراًتَطه يُطَهِرُوکُمْ و البَیتِ اَهلَ الرِجسَ عَنكُمُ لِیُذهِبَ يُريدُاللَّهُ اِنََّما...» 
 .«.. دارد پاك را شما و کند دور شما از را پلیدي خواهدمی ... خدا» 

 (33 آیه ،(33) سوره احزاب کریم،)قرآن
 

 نـهی و نـهی که ترسانَدَتمی دیو 

 زینحَ ردیگَ و ردیگَ پشیمان زین 
 (150مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 غمگین؛ اندوهگین: حَزین *
 

  ندَـبَ تو هاوسـه زین یدازگُ گَر 

 شدنخواهی نـمیغَ و انـپشیم بس
 (151مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 شدنشدن؛ آبذوب: گُدازیدن *
 

 بَدَن تو هاهـوس زین گُدازی گَر  

 شدنخواهی غَمین و پشیمان بس

 
 

 بَدَن تو هاهـوس زین گُدازی گَر  

 شدنخواهی غَمین و پشیمان بس
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 مِزاج دارویِ است گرم بخور، این 

 الجـعَ و نفع پیِ از امـاشـبی وآن 
 (152مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 ستا بکَرْمَ نتَ این که تنیّبدین هم 

 ستا بوَاَصْ شآنَ ستکرده خُو چهآن
 (315مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 ترتر؛ راستدرست: اًصْوَب *  هرچه بر ان سوار شوند.: مَرْکَب *
 

 «نَفْسُكَ مَطیَّتُكَ فَارْفَقْ بِها » 
 «نرمی رفتار کن نَفْسِ تو مَرکب توست، پس با او به» 

 (حدیث)
 

 للَخِ آید پیش که خُو ردانمگَ هین 

 للعِ صد دـزایَـبِ دل و اغـدِم در 
 (154مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 آسیب و صدمه؛ اختاللخِلل:  *
 خِلَل آید پیش که خُو دانمگَر هین 

 عِلل صد بِـزایَـد دل و دِمـاغ در 
 

 دُون دیوِ آن تهدیدها چنین این 

 ونـسفُ صد دخوانَ لقخَ بر و آرَد
 (155مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 خوار؛ پَست و فرومایهدُون:  *
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 وادَ در سازد جالینوس خویش 

 را وـت ارِـبیم سِـفْنَ دـفریبَ اـت
 (156ثنوی، دفتر پنجم، بیت م )مولوی،

 

 غمی و رددَ از است سود را تو کین 

 گندمی ،در همیـن را آدم گفت
 (157مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 را اتـهَیه و یـهَیهَ آرَد پیش 

 را اتـلبه او دـپیچ هـویشلَ زوَ
 (158مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 رخ و اسب و کنند نصب چوبی رس بر حلقه شکل به که ریسمانیلَویشه:  *

 .نکند نابجا حرکت تاو بتابند  نهند حلقه آن در را چموش

 

 را هَیهـات و هَیهَـی آرَد پیش 

 را لبهـات او پیچـد لَویشـه وَز

 

 علنَ وقتِ در فَرَس هایلب چوهم 

 لـعلَ چو را رـکمت سنگِ ایدـنم اـت
 (159مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

  زنند. قطعۀ آهنی که به سُمِ سُتور مینَعل:  * اسبفَرَس:  *
 نوعی سنگ قیمتی به رنگ سرخلَعل:  *
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 اسب گوشِ چون او گیرد تگوشهااَ 

 کَسب سویِ و حِرص سویِ دشانَکَمی 
 (160مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 اسب گوشِ چون او گیرد گوشهااَت 

 کَسب سویِ و حِرص سویِ کَشانَدمی
 

 اهـاشتب علینَ اتـپ بر دنَزَرـبَ 

 راه ز آن ردِدَ ز تو انیـبم که 
 (116مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 َاشتبـاه نعلی پـات بر دنَبَـرز 

 راه ز آن دردِ ز تو بمـانی که 

 

 کار دو در ترَدُّد آن هست او نَعل 

 دارهوش هین کنم؟آن یا کنماین
 (216مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 دودلی؛ مُرَدَّد بودن: تَرَدُّد *

 

 یـنَب ارِـمُخت هست که بکن آن 

 صَبی و مجنون کرد که مکن آن
 (316مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 کودک: صَبی *
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 نَبـی مُختـارِ هست که بکن آن 

 صَبی و مجنون کرد که مکن آن

 
 گشت مَحفوف چه به ،هجَنَّالْتِحُفَّ 

 کَشت زودـاف ازو که ارِهـبِالمَک
 (416مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 معنی به مکرهَه، جمع: ارهکمَ * شدهگرفتهفرا ؛شدهپوشیده: مَحفوف *

 هاناگواری ها،ناپسندی
 

 ِگشت مَحفوف چه به الْجَنَّه،حُفَّت 

 کَشت افـزود ازو که بِالمَکـارِه

 
 ِگشت مَحفوف چه به الْجَنَّه،حُفَّت 

 کَشت افـزود ازو که بِالمَکـارِه
 
 

تِ»  تِوَ  مَكارهِجَنَّهُ بِالْالْ حُفَـّ  « بالشَهَوات. ارُنَّال حُفَـّ
 « و دوزخ در شهوات. پوشیده شده بهشت در چیزهاي ناخوشايند» 

 (حدیث)
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 اـدَه زوَ حیلت ز دارد ونـفس صد 

 اـاژده هست گر ه،ـلَّسَ در کند که 
 (516مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 است دام مراد اینجا در د،بس: سَلُّه * مخفف دهاء به معنی زیرکی و کاردانی: دَها *

 
 

 دَهـا وَز حیلت ز دارد فسـون صد 

 اژدهـا هست گر سَلَّـه، در کند که 

 

 شدَندَبَرـبَ روان، آب دوَـبُ گر 

 دَشبرخندَ زمان، رِـحَب دبُوَ ور
 (616مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

  دانشمند؛ عالِم: حَبر *
 

 کن ارـی اریـی عقلِ با را عقل 

 کن کار و بخوان شُوری اَمرُهُم
 (716مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 « ... بَینَهُم ۚ  شُوري اَمْرُهُمْ وَ ...» 
 .«.. ر استگو کارشان بر پايۀ مشورت با يكدي... » 

 (83 آیه ،(42) شوریسوره  کریم،)قرآن
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 مثنوی دفتر پنجم ادامۀ: 

دادن او را از اضطراب مهمان را و تسکین الم آن عَرَبِالسَّصطفی علیهمُنواختنِ 

   کرد در خجالت و ندامت و آتش نومیدیو گریه و نوحه که بر خود می
 

 عرب آن ،ندارد پایان سخن این 

 عجب در شَه آن لطافاَ از دمانْ 
 (816مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 میدرَ عقلش شدن، دیوانه خواست 

 کشید بازش صطفیمُ عقلِ دستِ 
 (916مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 
 

 رَمید عقلش شدن، دیوانه خواست 

 کشید بازش مُصطفی عقلِ دستِ 

 
 

 چنانآن دـبیامَ آ، سو این: گفت 

 گران خوابِ از برخیزد کسی که 
 (701مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 سنگین: گران *
 

 چنانآن بیامَـد آ، سو این: گفت 

 گران خوابِ از برخیزد کسی که 
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 آ خود با هین مکن آ، وـساین: گفت 

 ارهاـک تو با هست وـسنـازی که
 (171مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 

 آ خود با هین مکن آ، سـواین: گفت 

 کـارها تو با هست سـوازیـن که

 

 

 سَخُن در آمد در زد، رُو رـبَ آب 

 کنعرضه شهادت حق شهیدِ کای
 (271مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 

 سَخُن در آمد در زد، رُو بَـر آب 

 کنعرضه شهادت حق شهیدِ کای

 

 

  وَمـشَ رونـبی و بِدْهَم یـگواه تا 

 شَوَم هامون آن در هستی، از سیرم
 (371مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 دشت، بیابان، صحرا: نهامو *

 شَـوَم بیـرون و بِدْهَم گواهـی تا  

 شَوَم هامون آن در هستی، از سیرم
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 اـضقَ یِّـقاض زـدهلی این در ما 

 یـلـبَ و مـستیلَاَ ویِّـدَع رِـبَه
 (471مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

خداوند : قاضیِ قَضا *  جا منظور دنیا است.راهرو؛ در این: دِهلیز *

 بتدا ندارداازل؛ زمانی که : اَلَست *  گردعادل و دا
 

 قَضـا قاضـیِّ دهلیـز این در ما 

 بَـلـی و اَلَستیـم دَعـویِّ بَهـرِ

 

 

 انـامتح ز را آن و گفتیم بَلی که 

 بیان و ستا شهود ما قولِ و علفِ
 (571مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 امتحـان ز را آن و گفتیم بَلی که 

 بیان و است شهود ما قولِ و فِعل
 

 

 زدیم؟ نتَ قاضی دهلیزِ در چه از 

 آمدیم؟ گواهی بهر ما که نه 
 (671مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

  شدنساکت و خاموش: زدنتَن *

 زدیم؟ تَن قاضی دهلیزِ در چه از 

 آمدیم؟ گواهی بهر ما که نه 
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 گواه ای قاضی دهلیز در چند 

 پگاه از شهادت دِه باشی؟ حبس
 (771مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

  صبح زود؛ سَحَر: پگاه *

 گواه ای قاضی دهلیز در چند 

 پگاه از شهادت دِه باشی؟ حبس
 

 

 تو که تا جابدین تندَبخواندَ زآن 

 وـعُتُ آریـن و بدْهی گواهی آن
 (871مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 سرکشی؛ نافرمانی: عُتُو *

 تو که تا جابدین بخواندَندَت زآن 

 عُتُـو نـآری و بدْهی گواهی آن

 

 

 ییهـستبنشَ نـخویشت اجِـجلِ از 

 ییستهبَ لب و کف نگیتَ اندرین 
 (971مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

  ؛ ستیزهدندگیلجاجت؛ یک: لِجاج *

 ییبنشَستـه خویشتـن لِجـاجِ از 

 ییبَسته لب و کف تَنگی اندرین 
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 دـشهی ای گواهی آن بِنَدْهی ات 

 رهید؟ خواهی یکَ دهلیز این از تو 
 (801مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 شهیـد ای گواهی آن بِنَدْهی تا 

 رهید؟ خواهی کَی دهلیز این از تو

 

 

 ازـبت و بگزار کارست زمان یک 

 دراز برخود نکن را هـکوت کارِ 
 (181مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 دادن؛ ادا کردنانجام: گزاردن *

 بتـاز و بگزار کارست زمان یک 

 دراز برخود نکن را کوتـه کارِ 

 
 

 بتـاز و بگزار کارست زمان یک 

 دراز برخود نکن را کوتـه کارِ 
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 زمانیک خواهی سال، صد در خواه 

 انـهوارَ و زارـواگُ انتـام این 
 (281مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 
 

 مِنْهَا أَشْفَقْنَوَ يَحْمِلْنَهَا أَنْ فَأَبَیْنَ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ عَلَى الْأَمَانَۀَ عَرَضْنَا إِنَّا »

 «. جَهُولًا ظَلُومًا کَانَ إِنَّهُ الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا
رضه داشتیم، از تحمل آن سرباز زدند و از عَها و زمین و کوه هاسمانآما اين امانت را بر  »

 «. نادان بود و ستمكار وت بر دوش گرفت، که اآن امانآن ترسیدند. انسان 
 (72 آیه ،(33) احرابسوره  کریم،)قرآن
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