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  :غزل اصلی برنامه 

 1745غزل شماره شمس،  دیوان مولوی،
 

 جویَممی جنگ امروز، امگشته ولـفض

 گویَممی یاوه که انـستمَ نکتۀ وشـنمَ

 

 شدم رـسی تو از که زم،ـهی چو بسوز تَنا،

 جویَمیـنم را وـت م،ـپیشَ ز تو روـبُ دال،

 

 مـچشمَ ۀـچشم به شـخیال نهاد نـلَگَ

 شویَمیـم هـجام آب این کز کرد هـبهان

 

 شویی؟ ونـچ هـجام هـخوناب به: که بگفتمش

 سویَم این از من و سوسْت زان همه خون :بگفت

 

 آب همه من سویِ و است خون همه تو سویِبه

 خویَم ویـموسَ لـنی این در که م،ـبطیَقِ هـن



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

 

 اوّل بیت -اصلی غزل: 

 جویَممی جنگ امروز، امگشته *ولـفض

 گویَممی *یاوه که انـستمَ نکتۀ *نوشمَ
 کند؛ فَضول: بسیار دانشمندجهت در کار دیگران دخالت میکسی که بیفُضول: *

 مَنوش: مشنو )از مصدر نیوشیدن(*

 مَزهمعنی؛ شوخی بییاوه: مَجازاً سخن بیهوده و بی*

 1745مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 

 هرا ای جان فَسانَـن رازِ مـمکُ 

 *مانهاألَبِ سْـجالِی مَـدستـشنی

 (حدیث. )است امانت به هامجلس: «بِالْاَمانة اَلْمَجالِسُ* »

 2346 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
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، گذارندکه به نظر من نمی ،ذهنیوسیلۀ منِشده بههای ساختهوضعیت ذهنیِ من:نِمَ موانعِ

و اگر آن موانع رفع شوند، زندگی من  ؛لحظه زندگی کنممن در این

 شود.شروع می

 

که خودشان را به من  ،ذهنیوسیلۀ منِشده بههای ساختهوضعیت ذهنیِ من:نِمَ مسائلِ

خواهم یا اصالً و من نمی کنند؛مسأله ارائه میذهنی یا صورت گِرِه به

 توانم برای حل آنها کاری کنم.نمی

 

ذهنی، که به نظر وسیلۀ مَنِشده بههای ساختهاص و یا وضعیتاشخ ذهنیِ من:دشمنانِ مَنِ

کردن من از آوردن کیفیتِ زندگیِ من یا محروممن فعاالنه در پایین

کند و ه میداستفاصورت قطب ذهنی برای بقا بهکوشند. منِزندگی می

 کند.انرژی مخرّب ایجاد می

 

 

 

 

 

 

 ذهنی ـ همانیدگی با چیزهای گذرامنِضلع اول:  -

 بینیسازی و مانعمانع: ضلع دوم -

 بینیسازی و مسألهمسألهضلع سوم:  -

 بینیسازی و دشمندشمنضلع چهارم:  -
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 رـیبپذ تُخْفَنَ ز ورُ تدهدَ انـج او مِدَ 

 عِلل  موقوفِ نه ،است کونفَیَکُنْ او کار
 1344غزل  ،دیوان شمس مولوی،

 

 

 

 دکنمی بیرون ردهـمُ دهـزن زِ ونـچ 

 تَنَدمی رگیـم ویِـس دهـزن سِـنَفْ
 ۵۵۰بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 

 

 

 دـنَرّ رایی زَـشَـرع بهرِ دفعِ شَ 

 د ـت کنـو را در شیشۀ حجّـدی
 1211 بیت ،پنجم فترد مثنوی، مولوی،
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 دروست *عِلَّت بَسی چون ما دیدۀ 

 دوست دیدِ در خود دیدِ کُن فنا رو
 علّت: بیماری*
 

 *وَضـاَلْعِ مَـنِعْ او دِـدی را ما دِـدی

 رَضـغَ لِّـکُ او دِـدی دَرـاَنْ یـیاب
 عوض بهترین: اَلْعِوَض عْمَ* نِ

 922 الی 921ابیات  اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

 دسَجَ در هـنّـئِطمَمُ سِـنَفْ روی 

 دشَکَمی *فِکرَت هایناخن زخمِ
 فِکرَت: فکر، اندیشه*

 

 دان رـهزَ پُر نِـناخ دـبَ فِکرَتِ

 جان رویِ *تَعَمُّق در خراشدمی

 تَعَمُّق: دوراندیشی و کنجکاوی و دقت در امری *

 

 را کالـاِش عُقـدۀ دـایـگش اـت

 را یلب رّینزَ ستکرده *حَدَث در
 حَدَث: سرگین، مدفوع *
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 *یـمُنْتَه ای رـگی ادهـبُگْش را قدهعُ

 تهی کیسۀ بر ستسخت ییقدهعُ

 یافتهرسیده، کمالمُنْتَهـی: به پایان *

 

 رـپی وـت یـگشت هاقدهعُ گشادِ در

 رـگی ادهـبُگْش رـدگ دیـچن قدۀعُ

 

 سخت ماست گلوی بر آنکه ییعقده

 خت؟ـبکـنی یا *یـخَس که یـبدان که
 خَس: خار، خاشاک؛ پست و فرومایه *

 

 یـآدم گر ن،ـکُ الـاِشک نـای لِّـحَ

 دَمیآدم رـاگ دَم، نـکُ نـای رجِـخ

 

 رـگی دانسته *رَضـعَ و *انـاَعی حدِّ

 *رـگزی زین وَدـنَبْ که دان، را خود حدِّ

 * اَعیان: جمع عَین؛ در اینجا مراد جوهر است

که اگر موجود شود وجودش قائم به جوهر است؛ * عَرَض: ماهیتی است 

مانند رنگ و شکل و کمیّت جسم که به جسم قائم است. ]مقابل جوهر[ 

 آنچه قائم به غیر باشد.
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 گُریز حد زین خود حدِّ بدانی چون

 *زـبیخاکْ ای رسی در حدبی به تا

کردن(؛ کسی که کردن، غربالبیزنده )بیختن: اَلَکبیز: خاک* خاکْ

 کند.ک را غربال میخا

 ۵6۵ الی ۵۵7ابیات  پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 

 

 

 

 یست؟ـچ رِـبه از هـنـآی رـآخ مـگفت 

 کیست؟ و چیست کو هرکسی بداند تا

 

 تـهاستـپوس برای *نـآه ـۀنـآی

 بهاستیْـسنگ ،جان سیمایِ آیـنـۀ

کار جای آینه بههای صیقلی آهن که در قدیم به* آینة آهن: صفحه

 است.رفتهیم

 

  ارـی رویِ لّااِ تـنیس انـج آیـنـۀ

 ارـدی زآن باشد که اریـی آن رویِ
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 وـبج *یـکُلّ آیـنـۀ دل ای: گفتم

 وجـ به دنایَ بر ارـک ا،ـدری به وْرَ 

رسیده کمالهای رشدیافته و به * آینة کُلّی: در اینجا اشاره به انسان

 باشد.می

 

  دـرسی تو کویِ به بنده طلب زین

 دـکَشی *رمابُنـخُ به را مریم ،ردْدَ

 * خُرمابُن: درخت خُرما، نخل

 

 هذا لبََقَ مِتّ یالَیتَنی قالَت النّخلَةِ جِذعِ إِلی المَخاضُ فَأَجَاءَها»

 «مَنسِیٌا نَسیٌا وَکُنتُ

 ای: تگف کشانید، خرمایی درخت تنة سوی به را او زاییدن درد»

 .«بودم شده فراموش یادها از و بودم، ردهمُ این از پیش کاش
 23 آیه ،(19)مریم سوره کریم،قرآن

 

 

 شد دیده را دلم ونـچ تو دیدۀ

 شد دیده غرقِ نادیده، دلِ شد 
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  دـاَبَ دمـدی را وـت یـلّـکُ آیـنـۀ

 خَود نقشِ من تو، چشمِ اندر دیدم

 

 مـیافت من را شـخوی رـآخ: گفتم

 مـیافت روشن راهِ چشمش، دو در 

 

 هان توست خیالِ کان: *مَموَه گفت

 دانـبِ ودـخ الِـخی از را ودـخ ذاتِ 

 کند.وهم: خیال، پندار؛ آن قسمت از مغز که تخیّل می* 

 

 داد آواز تو مِـچش از نـم شِـنق

 اتّحاد در یـنمَ وـت و،ـت مـنمَ که 
 

 1۰3 الی 94ابیات  م،دو دفتر مثنوی، مولوی،
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 دوممصراع  –اوّل  بیت -اصلی غزل: 

 گویَممی یاوه که انـستمَ نکتۀ نوشمَ
 1745مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 کنی پنهان دـبَ ز رّـسِ که عجب هـچ 

 کنی پنهان خود، ز رّـسِ که عجب این

 

 ودـخَ انِـچشم از تو نکُ انـپنه ،کار

 دـبَ مِـچش از مـسلی ارَتـک وَدـبُ اـت

 

 زدـمُ دام بر نـک مـتسلی را شـخوی

 زدبدُ چیزی خود ز بی ودـخ از هـگنوآ
 

 1۵۰2الی 1۵۰۰ ابیات دفتردوم، مثنوی، مولوی،
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 اوّل)مجدّد( بیت -اصلی غزل: 

 جویَممی جنگ امروز، امگشته ولـفض

 گویَممی اوهـی که انـستمَ نکتۀ نوشمَ
 1745مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 دوم بیت - اصلی غزل: 

 شدم رـسی تو از که هیزم، چو بسوز تَنا،

 ویَمـجنمی را تـو پیشَـم، ز تو بُرو دال،
 1745مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 

 سوم بیت - اصلی غزل: 

 مـچشمَ چشمـۀ به خیالـش نهاد لَگَـن

 شویَممی جامـه آب این کز کرد بهانـه
 1745مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 مچهار بیت - اصلی غزل: 

 شویی؟ ونـچ جامـه بـهخونا به: که بگفتمش

 سویَم این از من و سوسْت زان همه خون :بگفت
 1745مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 پنجم بیت - اصلی غزل: 

 آب همه من سویِ و است خون همه تو سویِبه

 خویَم موسَـوی نیـل این در که قِبطیَـم، نـه
 1745مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 ت( اساسیها )عبارامصراع: 

 

 رـگوهَ ربَ نی رر،ـض آید دفـص ربَ 
 

 3496 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

 هـبِ زـپرهی ،یـتوَّقُ دـنباش ونـچ 
 

 496 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

 تمام دنـنکَانـج تـنیس ری،ـمینَ اـت 
 

 

 724 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

 اهنعمـت آرَد غفلَـت و شُـکـر اِنْتِبـ 
 

 

 2897 بیت م،سو دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

  دام ز هـدان دورَـخیـم لـغاف مرغِ 
 

 1412 ، بیتپنجم دفتر ،مثنوی ،مولوی
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 وـرف نـچندی مکن ،ورـخ رـکمت هـدان 

 14۰7 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی، 

 
 

 ستا رحمت *جَذُوب خاموشی و صبر 

 کنندهجذب بسیار کِشنده، بسیار: وبجَذُ*

 272۵ بیت سوم، دفتر مثنوی، ی،مولو

 
 

  نـک اـره را غم یـعاشق وـت اگر 
 

 19۰۵ غزل شمس، دیوان مولوی،

 
 

 زشت الالیِ یک خوب هر با سته 
 

 3147 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

 نبانجُبِ را عشق پَرِ ،است درون آسمان هِرَ 

 771 غزل شمس، دیوان مولوی،
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 دَوا و حَبّ ضیرَمَبی ندهد یـبیبطَ هیچ 
 

 14۰۰ غزل شمس، دیوان مولوی،

 
 

 یـبام کنـارۀ و یّـقفس در اشـمب 
 

 3۰۵8 غزل شمس، دیوان مولوی،

 
 

 هاهـاندیش ز اـتِمـاِح کن، اـتِمـاِح 
 

 29۰9 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

 یـآن ی،ـآن نِـستجُ در که زـچی هر 
 

 181۵ رباعی شمس دیوان مولوی

 
 

 ؟کنم چرا دگر ارِـک ،کند او چو راـم ارِـک 
 

 14۰4 غزل شمس، دیوان مولوی،
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 عِلل موقوفِ نه ،است ونـفَیَکنـکُ او ارِـک 
 

 1344 غزل شمس، دیوان مولوی،

 
 

 وشُ پاک تَکَبُّر از ،خیزد کِبْر از خَشم جُمله 
 

 2198 غزل شمس، دیوان مولوی،

 
 

 ردـخُ قـعَقی رمـنپذی ،مـمُفلِس دـهرچن 
 

 442 زلغ شمس، دیوان مولوی،

 
 

 او سزای بدهد دِی ،شد سبز توبی که باغ 
 

 1833 غزل شمس، دیوان مولوی،

 
 

 نَرَود ستیپَ به که جز ،بُوَد آب حق رحمتِ 
 

 14۰۰ غزل شمس، دیوان مولوی،
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 آرزو اشهـدان و است دام انـجه این 
 

 378 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 

 

 آرزو اشدانه و است دام جهان این 

 آر زوروی  ا،ـهاز دام  ـزریـدر گ
 

 378 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 

 
 1658شمس، غزل شماره  دیوان مولوی، - غزل دوم برنامه: 

 نَگریختَـم عاشقـان از عاشقـم،

 مـنگریخت پهلوان، ای *صافمَ وَز
 شدناز جنس عدم و فضاگشایی معنی به جنگ،: مَصاف*

 

 رـشی چوهم رانـشی سویِ بُردم حمله

 مـریختَـنَگ انـمی از هـروبَ وـچهم
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 مـداشتمی انـمآس امِـب دِـقَص

 مـریختَـنَگ انـردبـنَ انِـمی از

 

 را دَرد هر دَمـبُ  دارو نـم کهچون

 مـریختَنَگـ آن و نـای داعِـصُ از

 و مزاحمت دردسر: صُداع

 

 گُریخت؟ دَردی کز دارو دیـدی هیچ

 مـنَگریختَ انـچُنمـه ،نـم داروَم

 

 انـجبه ودمـب رانـبپیغـام روِـپی

 مـریختَـنَگ انـخَس دِـتَهدی ز نـم

 

 یـدگـزن ارِـشک در مـوشَـکدهـزن

 مـریختَـنَگ جان ز چون باشم، دهـزن

 

 مـیافت هـگَآن دازشـراَنْـتی مِـچَش

 مـریختَـنَگ *انـرکَمـخَ رِـیـت ز که
 *تیرِ خَرکمان: تیرِ کمانِ بزرگ
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 شد *ورـمَنص من رِـیـت و غـتی مِـزخ

 مـریختَنَگـ *انـسِن مِـزَخ از کهچون

 *سِنان: سَرنِیزه، نِیزه  شدهکردهیاری: نصورمَ*

 

 تـنیس مـباکی رُشـتُ از دم،ـقَن رِـبَحْ

 مـریختنَگـ انـزی از دم،ـنـودمـس

 

 ارـآشک آمد چو زیـریـتب مسِـشَ

 مـریختـنَگ انـهـنَ و اراـکـزآشْ

 

 1658 غزل ،شمس دیوان ،مولوی
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 (90د)لَسوره بَ ،کریمقرآن: 
 

 «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْلبَلَدِ»

 .«به این شهر قسم»
 1 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «وَأَنْتَ حٌَِّ بِهَذَا اللْبَلَدِ»

 «ای.و تو در این شهر سُکنا گرفته»
 2 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ»

 «.آوردپدید که  فرزندانیو  ربه پد و قسم»
 3 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کلَبَدٍ»

 «.ایمحنت بیافریدهه آدمی را در رنج و مِک»
 4 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

 «أَیَحْسَبُ أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ»

 «پندارد که کس بر او چیره نگردد؟آیا می»
 ۵ آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «یَقُولُ أَهْلَکْتُ مَالًا للُبَدًا»

 «گوید: مالی فراوان را تلباه کردم.می»
 6 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «أَیَحْسَبُ أَنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ»

 «؟ی او را ندیده استپندارد که کسآیا می»
 7 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «أَلَمْ نَجْعََْ لَهُ عَیْنَیْنِ»

 «؟ایمبرای او دو چشم نیافریدهآیا »
 8 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «وَلِسَانًا وَشَفَتَیْنِ»

 «؟و یک زبان و دو لب»
 9 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

 «وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ»

 «؟راه پیش پایش ننهادیم دوو »
 1۰ آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَلبَةَ»

 «.او در آن گذرگاه سخت قدم ننهادو »
 11 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن

 

 «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقلَبَةُ»

 «؟تو چه دانی که گذرگاه سخت چیستو »
 21 آیه ،(9۰)بَلَد سوره کریم،قرآن
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