
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

  :غزل اصلی برنامه 

 

 2965غزل شماره شمس،  دیوان مولوی،

 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، بُرده ای

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من

 

 دارد؟ زَهره چه گفتا کُشت، مرا غَمَت گفتم

 مایی؟ یارِ تو کآخِر نداند، قَدَر این غَم

 

 خَزانَم ۀدسوزی بوستانم، و باغ من

 مایی بهارِ کآخِر بِخندان، مرا باغِ

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 2 ح ف ص  

 مایی تَرَنگِ وَنْدَر مایی، چَنگِ تو گفتا

 مایی؟ کنارِ در چون تو، زاریِ چیست پس

 

 را ما است سَر دَردِ خیالی، هر زِ گفتم

 مایی ذوالْفَقارِ تو را، سَرَش بِبُر گفتا

 

 خُمارم در که یعنی بودم، گرفته را سَر

 مایی خُمارِ در نی خُماری، در اَرْچه گفت

 

 قَرارمبی که وَاللّهْ گَردان، چَرخِ چو گفتم

 مایی قَرارِبی نی قَراری،بی چه اَرْ گفت

 

 یعنی گَزید، را لب بِگفتم، لبششِکَّر

 مایی رازدارِ چون کُن، نَهان را راز آن

 

 گَه گَهْ بِپُرس را ما سَحَرگَهْ، بُلبُلِ ای

 مایی دیارِ از هم غَریبی، هم تو آخِر



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 خاکدانی مُرغِ نی آسمانی، مُرغِ تو

 مایی مَرغْزارِ وَزْ جهانی، آن صیدِ تو

 

 گشته هست دوستْ وَزْ گشته، نیست خویش از

 مایی کِردگارِ یا کِردگاری، نورِ تو

 

 فتادی آتشی در بِزادی، گِل و آب از

 مایی قمارِ در چون دان، یکی زیان و سود

 

 باشد؟ چه تو و ما این نگُنجَد، ویدُ جااین

 مایی شُمارِ در چون دان، یکی را دو هر این

 

 جانی تو نُکتۀ هر دارد، که کُن خاموش

 مایی سِپارِجان چون کَس، هر به جان مَسْپار

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 4 ح ف ص  

 

 اوّل بیت -اصلی غزل: 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، بُرده یا

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من
 

 2965غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 

 
 

 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، ردهـبُ ای 

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من
 

 

«مثلث همانش»    2965غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،   

  
 

 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، ردهـبُ ای 

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من
 

«مثلث واهمانش»  2965غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،   

  

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 5 ح ف ص  

 

 

ذهنی:مربع افسانۀ منِ 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 6 ح ف ص  

 

 :مربع حقیقتِ وجودیِ انسان 

 
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 7 ح ف ص  

 ویشَمی *تی وی،شَمی پُر دَمی هر  

 یاوِی عِـصُن کَفِ در کهدانـبِ پس
 «مربع حقیقت»        .معنی خالی باشدف تهی است که به)=تِی( مخفّ *تی:  

        

 دورَ که روزی شمچـ از دـنبَشمْچ  

 ودشَ شیدا سانچه *صانِع از *صُنْع
 

 «مربع حقیقت»     گرآفریننده، صنعت :صانِع* آفریده، صنعت :صُنع*    

 

 رـنگ خود چشمِ به ،تو داری چشم  

 رـخببی *هیـفیسَ شمِـچ از رـمَنْگ 
 «مربع حقیقت»         خِردنادان، بی :سَفیـه*

  

 شِنو خود گوشِ به تو داری، گوش  

 گِرو؟ باشی چرا را *گوالن گوشِ

 «مربع حقیقت»       معنی اَبله و نادان جمعِ گول به :گوالن* 

 

 نک هـپیش را رـنظ دیـتقلی زِ بی  

 کن هـاندیش خود لِـعق برای هم  

 «مربع حقیقت»   4334 الی 3340 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی، 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 8 ح ف ص  

 

 مجدد( اوّل بیت -اصلی غزل(: 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، بُرده یا

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من
 

 2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 دوم بیت -اصلی غزل: 

 دارد؟ زَهره چه گفتا کُشت، مرا غَمَت: گفتم

 مایی؟ یـارِ تـو رکآخ نداند، قَـدَراین غَم

 «مثلث همانش»        2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 سوم بیت -اصلی غزل: 

 مـخَزانَ دۀـسوزی م،ـبوستانَ و باغ من

 مایی ارِـبه کآخر ندان،ـبِخَ راـم باغِ

 «مثلث واهمانش»         2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 9 ح ف ص  

 چهارم بیت -اصلی غزل: 

 یمای *تَرَنگِ وَنْدَر مایی، چَنگِ تو :گفتا

 مایی؟ کنارِ در چون تو، زاریِ چیست پس
 

 «مثلث واهمانش»          2965وان شمس، غزل شماره مولوی، دی

 کمان هنگام انداختن تیرهچنگ یا تار و تنبور؛ صدای زِ صدای سازِ *تَرَنگ:

 

 پنجم بیت -اصلی غزل: 

 را ما ستسَرَ دَردِ خیالی، هر زِ :فتمگ

 اییم *والْفَقارِذُ تو را، سَرَش بِبُر :گفتا
 

 «مثلث همانش»       2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

بود و در  رسول در اصل نام شمشیری است که در اختیار حضرت مجازاً شمشیر؛ *ذُوالْفَقار: 

 طالب بخشید.ابن ابیاحد به علی ۀغزو

 

 را ما ستسَرَ دَردِ خیالی، هر زِ :فتمگ

 یمای والْفَقارِذُ تو را، سَرَش بِبُر :گفتا
 

 «مثلث واهمانش»               2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 10 ح ف ص  

 

 

 ششم بیت -اصلی غزل: 

 مخُمار در که یعنی بودم، گرفته را سَر

 مایی؟ خُمارِ در نی خُماری، در اَرْچه گفت
 

 «مثلث همانش»          2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

  
 مخُمار در که یعنی بودم، گرفته را سَر

 مایی؟ رِخُما در نی خُماری، در اَرْچه گفت
 

 «مثلث واهمانش»         2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 11 ح ف ص  

 

 هفتم بیت -اصلی غزل: 

 قَرارمبی که وَاللّهْ گَردان، چَرخِ چو :گفتم

 مایی قَرارِبی نی قَراری،بی اَرْچه :گفت
 

 «مثلث همانش»               2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 قَرارمبی که هْوَاللَّ دان،گَر چَرخِ چو :گفتم

 مایی قَرارِبی نی قَراری،بی اَرْچه :گفت
 

 «مثلث واهمانش»                   2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 هشتم بیت -اصلی غزل: 

 نییع زید،ـگَ را لَب بِگفتم، لَبشرـشِکَّ

 مایی رازدارِ چون کُن، نَهان را راز آن
 

 «مثلث واهمانش»                 2965غزل شماره  مولوی، دیوان شمس،

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 12 ح ف ص  

 همنُ بیت -اصلی غزل: 

 هـگَهْـگَ بِپُرس را ما رگَهْ،ـسَحَ بُلبُلِ ای 

 مایی ارِـدی از هم ی،ـغَریب هم تو رآخـ
 

 «مثلث واهمانش»               2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

  

 دهم بیت -اصلی غزل: 

 یـخاکدان رغِم نی ی،ـآسمان رغِم تو 

 مایی زارِـمَرغْ وَزْ ی،ـجهان آن صیدِ تو
 

 «مثلث واهمانش»                2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

    
 

 دهمیاز بیت -اصلی غزل: 

 تهگش هست دوستْ وَزْ گشته، نیست خویش از 

 مایی ارِـردگـکِ یا اری،ـکِردگ ورِـن تو
 

 «مثلث واهمانش»            2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 13 ح ف ص  

    

 دهمدواز بیت -اصلی غزل: 

 فتادی یـآتش در زادی،ـبِ لـگِ و آب از 

 مایی قمارِ در چون دان، یکی زیان و سود
 

 «مثلث واهمانش»             2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

    

 خواهمنمی پاس من م،ـپیادَسْتَ *عْـنَطْ بر  

 بَرنِه من رُخِ بر *رُخِ شَه، ای تواَم *ماتِ من

 روی، چهره خ:*رُ سرگردان، حیران :مات*  صفحه شطرنج :عنَطْ*   

 

 غَم زَرْبی و غَم زَرْ با دَم، یسیع یوسُفِ ای

 سَردِه تویی که وَاللَّهْ جَم، جامِ تو آر پیش
 ساقی :ردِهسَ*

  

 آیینه چو ستصافی سینه، ازو که مِیْ زان

 پنجشنبه و شنبه ربَ وَعده، مَدِه و آر پیش

  2330غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 14 ح ف ص  

   

 را لقـخَ ولـقب و رَد را، *قـلْدَ این مـوختـدرس 

   *نبُوالْحَسَ آن گیر خشم گو ال،بُوالْعَ این شُو سَرد گو

   خرقه، پوستین، جامۀ درویشی :قـدَلْ*

  اشخاص نامعین :نحَسَال و بوالْعَبَوالْ*

  

 ای؟افتاده چون صرفه در ،*ایمُقامِرزاده تو گر

 *خُتَن خوبِ با که خاصه بُوَد، رسوا گَریصرفه

   رزند شخص قماربازف :مُقامِرزاده *

  معروف بودند.شهری در ترکستان چین که زیبارویان آن  :خُتَن*

 

 من *ستارِدَ ،من تاجِ او من، یارِ فدای جان صد

 *گولخَن در رَوم دَر گر ،بَرَد غیرت من ز جنَّت

  شال که دور سر ببندند، دستمال :ستاردَ*

  امام، آتشخانه حمّگرمخانه حمّ :گولخَن*

  1795غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 15 ح ف ص  

 

 

 دهمزسی بیت -اصلی غزل: 

 باشد؟ چه تو و ما این نگُنجَد، *ییدو جا این 

 مایی شُمارِ در چون دان، یکی را دو هر این

   2965ولوی، دیوان شمس، غزل شماره م

         تا بودن جدایی و دوگانگی؛ دو :دویی*

    

 

 دهمچهار بیت -اصلی غزل: 

 یـجان تو ۀـنُکت هر دارد، که کُن وشـخام

 مایی سِپارِجانْ چون کَس، هر به جان مَسْپار
   2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 16 ح ف ص  

 

  حضور:گنج نکته کلیدی برنامهشانزده 

 
مرکز ما در  درون به بیرون هست، نه از بیرون به درون. اول از زندگی  -1

صورت انعکاس مرکز ما بههای بیرونی ضعیتو ،عدبَ .شوددرون عوض می
 .شونددر بیرون عوض می

 
 افتد، انعکاسِبرای من یا جمعِ ما در بیرون میبی رویداد بَد و مخرّاگر  -2

که هرکسی مسئولیت  است کار این چارۀ ت.مرکز من یا ما در بیرون اس
عهده گیرد و مرکزش را اصالح یاری خودش را در این لحظه بهکیفیت هش

ودش و دیگران کند و با صدور انرژی مخرب سبب تقویت مرکز آلودۀ خ
نباید فرداً و جمعاً از سایۀ خودمان برَمیم و یا با آن بجنگیم و آن نشود. ما 
  تر کنیم.بتر و مخرّرا بزرگ

 

 هاذهنی که با عینک همانیدگیهای منِترین ترفندها یا حیلهاز مهمیکی  -3
است که با ما بباوراند که  این ،کندرا میهمراه با قضاوت و مقاومت اج

رویداد مخرّب بیرونی سایۀ انعکاس مرکز ما یا من نیست و با ابزار مالمت 
ترتیب به افسانۀ اینبیاندازد. به اختۀ خودشآن را به گردن دشمن ذهنی س

   تر کند.خودش چیزی اضافه کند و یا آن را محکم

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 17 ح ف ص  

ند فکرکردن فقط گنج را ندتُزیر فکرهای ما گنجی هست و ما با تُدر  -4
 م.کنیپنهان می

 

ما ناظر و شاهد افکارمان باشیم خواهیم دانست که ما تولیدکنندۀ وقتی  -5
 فکر. خودِ افکارمان هستیم نه

 

جسمی هستیم، چون مقاومت و قضاوت ما در مثلث هوشیاریوقتی  -6
شده داریم، جلوی قضاوت خدا در ساس دانش ذهنی و افکار شرطیبراَ

، کندلحظه را ایجاد میخِرَد کُل است و اتفاق اینساس لحظه که براَاین
 کنیم.گیریم و قضاوت میمی

 

ـ ناآگاهانه ـ دیگران زیر  غالب اوقات .روی خودمان باشدنورافکن  -7
شدن وضعیت بیرونی را منوط به ذهنی ما درستنورافکن ما هستند و منِ

فکر طرزنه مرکز ما. این  ،داندمیهای بیرونی عوامل و علّت تغییر دیگران،
 بازبینی قرار او ما آن را غالباً، مورد سؤال ی ذهنی استحیلۀ جاافتادۀ من

 دهیم.نمی

 

 )و پذیرش( مساوی با آزادی است.شناسایی  -8

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 18 ح ف ص  

 

افتند؛ اتفاقات کردن ما نمیکردن یا بدبختبرای خوشبختاتفاقات  -9
ا ـرا قانون قضها و دَردها بیدار کنند. اتفاقات افتند تا ما را از خواب فکرمی

 ،دـرندادها ما را از بین نبَـگی، رویدـکند. اگر از شدت همانیتعیین می
جهان و ها، رهاکردن آنها، آزادی از سلطۀ اینشناسایی همانیدگی سبب

  بیداری معنوی خواهند شد.

 

ه به شناسایی آنچه ک ،ها(دگیـ)همانیمـایی آنچه که نیستیـشناسبا   -10
 مان( خواهیم رسید.)هشیاری اولیه، جنس اصلیهستیم

 

داوندا خها بکنیم: ودمان و دیگر انسانتوانیم برای خدعایی که میبهترین   -11
ذهنی نجات بده و یه هشیاری حضور خودت ها را از منِهمۀ ما انسان

 زنده کن.

 

م خودمان تغییر کنی. وقتی کردن دیگران برداریماز تغییر و عوضدست   -12
 کند.مان هم تغییر میدنیای اطراف

 

 شود.از من آغاز و در دیگران اجرا میغییر ت  -13

 

 نهایت و ابدیتاصلی ما از آمدن به این دنیا این است که به بیمنظور   -14
 خدا زنده شویم.



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 19 ح ف ص  

 

نی ذهکنیم، قسمتی از منِو فضا را باز می شویمکه تسلیم میهربار   -15
و  شودسائیده میزندگی  ادا یخ« شودبشو و می»یا « فَکاننکُ»وسیلۀ به

سمی هشیاری جشود. بنابراین هماهنگ با این تغییر فضای درون بازتر می
و هشیاری حضور خودش را هشیارانه، تثبیت و برقرار شود یمکمتر 

 کند.می

 

. برای است بدون ناظر (کردنِ)فکرذهنی، ذهن یا فعّالیت ذهنیِمنِ -16
 ودنب ذهن ، از طریق ناظرِ«فَکانکُن»کردن آن باید شناسائی و متالشی

کردن خود به زور، ترین فعالیت ذهنی نظیر عوضکار بیفتد. کوچکبه
 نتیجهعقیم و بیفلج، را  «شودبشو و می» قضاوت، کارِ و مقاومت، ستیزه

ت ها، ممکن اسرخی همانیدگیکند. پس از بیداری نسبی و انداختن بمی
شده مربوط به آنها در ذهن ما جریان داشته باشند. برای فکرهای شرطی

صورت حضور ناظر، کافی است. کردن آنها نظارت بر آنها بهزدودن و پاک
زور ذهنی نظیر مقاومت، قضاوت و بهزدن به کارهای متداول منِدست

  ترشدن و دیرپایی آنها خواهد شد.نداختن آنها سبب قویا
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ه | 20 ح ف ص  

 

 

  دفتر ششم از دیباچه مثنویبریده: 

 

  سگان *عَالالیِ و بانگ از: گفت 

 اروان؟ـک راهی ز رددـگوا هیچ

 غوغا و شور بانگ، بلند، آواز: عَالال*

 

 سگ ایِـغوغ از مهتاب شب یا 

 ؟*تَگ یرسِ در را بَدر گردد سُست
 دو، تاخت، تیزی در رفتارتَگ:  *

 

 کند عوعو سگ و نور دفشانَ هـمَ 

 تَنَدمی ودـخ خلقتِ بر کسی هر
 

 اـقض داده یـخدمت را کسی هر 

 الـابت در رشـگوه آن، ورِـدرخ
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ه | 21 ح ف ص  

 *سَقَم ۀرـنَع آن سگ نگذارد که چون 

 ؟*مهِلَ چون را خود *سَیران مَهَم، من 
 گردش و سیر: سَیران* بیماری: سَقَم*

 هِلیدن مصدر از فروگذارم، گویَم، ترک: هِلَم*

 

 کند افزون گیسرکِ سِرکه کهچون 

 بُوَد یـافزون واجب را رـشِکَ پس 
 تُرشی: سِرکگی*

 

 انگبین همچون لطف سرکه، رـقه 

 *اِسکَنجَبین هر رُکن باشد دو کین 

 ، سکنجبین()سرکه+انگبین کنگبینسرمعرّب  نجبین:اِسکَ*

 

 *لـخَ ز *آرد کم ایـپ گَر نـانگبی 

 *لَلـخِ درـان نـجبیـاِسکن آن آید

 سرکه: خَل*  آمدنکم: آوردنکمپای*

 ، نقصان و خرابیسستی: خَلَل*
 

 19 شماره الی 12 شماره ابیات ششم، دفتر مثنوی، مولوی،

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 22 ح ف ص  

 

 
  حکایت پیل در تاریکیاز  – مسودفتر مثنوی بریده: 

 

 

 *سَلیم من دتـامی بر نَهادم دل 

 گِلیم؟ من از یلسِ بِربُود چرا پس
 دلسادهلیم: *سَ

 

  نَبود خویشانَت و اَهل از او: گفت 

 کَبود؟ او سپیدی، تو ندیدی خود

 

 وَإِنَّ أَهْلِي مِنْ ابْنِي إِنَّ رَبِّ فَقَالَ رَبَّهُ نُوحٌ وَنَادَى»

 «الْحَاكِمِینَ أَحْكَمُ وَأَنْتَ الْحَقُّ وَعْدَكَ

 زا پسرم ،من پروردگار : ایدادش را ندا پروردگار نوح و»

نیرومندترین  و است حق تو وعده و بود من نخاندا

 «.هستي توكنندگان حكم
 45 آیه ،(11)هود سوره کریم،قرآن
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ه | 23 ح ف ص  

 

 فتاد دَر کِرمَش تو دندانِ که چون 

 اُوستاد ای *بَرکَنَش دندان، نیست

 کَندن، از ریشه درآوردنبَرکَندن: *

 

 اَزو زار نگردد تَن یـباق که تا 

 اَزو بیزار وشُ تو، آنِ بود گَرچه
 

 تو ذاتِ رِـغی زِ زارمـبی: گفت 

 تو ماتِ شُد او کهآن نَبْوَد غیر
 

 من تو با *چونَم که دانیهَمی تو 

 چمن باران با که چندانم بیست

 امچگونهچونم: *

 

 *عایِلی وـت از ادـش و،ـت از زنده 

 حایلیبی وْ، واسطهبی *ذیـمُغْتَ
 نیازمند، درویشل: عایِ*

 غذاخورنده، غذاخورمُغتَذی: *
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ه | 24 ح ف ص  

 

 کمال ای نِی، لـمُنْفَصِ نِی، لـمُتَّصِ 

 *اللـعْتِاِ وِ چگونه ،و ونـچبی هبلک

 آوردنبیمارشدن، بهانه: عْتِـاللاِ *

 

 اتـحَی ایِـدری وـت و، مـماهیانی 

 صِفاتنیکو ای لُطفَت از ایمزنده

 

 یـکْرَتـفِ ارِـنـکِ در جیـنگُن وـت 

 عِلَّتی چون ن،ـقَری مَعْلولی به نَی

 

 مَرا این از بَعد و طوفان ازین پیش 

 راـاجَـم در یاودهـب اطَبـمُخ وـت

 

 سخن ایشان، با نه گفتم،می تو با 

 کُهن آنِ و، وـن شِـْبَخنـسُخ ای
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 سُخَن گوید شب و روز عاشقْ که نه 

 ؟*نـدِمَ با یـاهـگ و *اللـاَطْ با اهـگ

 آثار و جا کنایه از ؛ اینباقیماندۀ ویرانهمعنی بهجمع طَلَل : اللطْاَ *

   است.های جهان هستی پدیده

 خانهجمع دِمنَه به معنی آثار  :دِمَن *

 

 راـاهـظ رده،ـک اللـاَطْ اـب رویْ 

 را؟ کِه ؟*مِدْحَت آن گویدمی را که او
 مدح، ستایش :مِدحَت *

 

  بُگْماشتی کنون را طوفان شُکر، 

 تیـبَرداش را اللـاَطْ یْطهـواس

 

 بُدند دـبَ و *لَئیم اَطْاللِ کهزان 

 زدندمی صَدایی نِی نِدایی، نِی
 پَستلَئیم:  *

 

 طابخَ در خواهم اَطْالل چُنان من 

 جواب واگوید کوه چون صدا کَزْ
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 تو امِـن نـم بِشْنَوَم *اـمُثَنّ تا 

 تو *آرامِانْـج امِـن ربَ عاشقم

 مکرر، دوبارهنّا: مُثَ *

 بخشآرام: آرامجانْ *
 

 «الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَلَا ... »

 «.یابدیاد خ دا آرامش ميها به آگاه باشید كه دل...»
 28 آیه ،(31)رعد سوره کریم،قرآن

 

 را کوه دارد دوست نآز هرنَبی، 

 را وـت امِـن ودـبِشْنَ اـنّـَمُث اـت

 

 *الخـسَنْگ الِـمِث پَستِ هِـکُ آن 

 *مُناخ در را ما نه شاید، را موش

 سنگستانزمین پُرسنگ، : سَنگالخ *

 محل اقامت: خامُن *
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 من ارِـی نگردد او بگویم، من 

 من ارِـگُفت دَمِ مانَد *داـصَ بی
 انعکاس صوت: صَدا *

 

 کُنی هَموارش که بِهْ آن زمین، با 

 کُنی یارش قَدَم، با هَمدَم، نیست

 

 را جُمله خواهی تو اَرْ نوح ای: گفت 

 *ریـثَ از آرَم رـبَ م،ـگَردانَ رـشْـحَ

 ثَری: خاک، خاک مرطوب *

 

 منـنَشْکَ وـت دلِ ی،ـکَنعان بَهرِ 

 کُنمیـم هْـآگَ وال،ـاَح از کَـلی

 

 مرا وـت که مـراضیَ نَی، نَی گفت 

 را وـت دـبای اگر ه،ـغَرق کُنی هم
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 خَوشَم من کن،می غَرقه زمانم هر 

 کَشَممی جان چون است، جان تو حُکْمِ

 «مربع حقیقت»    

 

 بِنْگَرَم هم گَر و را کَس نَنْگَرَم 

 رَمـمَنْظَ وـت و، باشد هـبَهان او

 «مربع حقیقت»     

 

 صَبر و شُکر در تواَم صُنْعِ عاشقِ 

 گَبْر؟ چو باشم کِی مَصْنوع عاشقِ

 «مربع حقیقت»               

 

 بُوَد فَر با خدا صُنْعِ عاشقِ 

 بُوَد کافَر او مَصْنوعِ عاشقِ

 
 6113 الی 1333ابیات  م،سو دفتر مثنوی، مولوی،
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 ها )عبارات( اساسیمصراع: 

 

 وـج به دنایَ ربَ ارـک ا،ـدری به رو 

 97 بیت ،دوم دفتر مثنوی، مولوی،

 
 آسیا این دوَبُ گردان ،پیشوا باشد آب تا 

 8021غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،

 
 دازش خداستـرانـان و تیـکمما  

 

 616 بیت ،اول دفتر نوی،مث مولوی،

 

 کُشَدمی پیدا و دلدار دهدمی جان صد خُفیه 

 

 728 بیت ،اول دفتر نوی،مث مولوی،

 
 رَجـالفَ احُـمِفت رُـالصَب کن، رـصب 

 3146 ، بیتدوم دفتر ،مثنوی ،مولوی
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  خُتَن خوبِ با که خاصه بُوَد، رسوا گریرفهص 
 7951غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،

 
 

 نَرَهانَد زندان تک از را تو محبوس، 
 652غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،

 
 

 مباش نـایم ر،ـشی هایمـتَبَسُّ بر 

 3039 بیت ،اول دفتر نوی،مث مولوی،

 
 

 ستا کندننجا هـهم ه،ـوبـتبی عمر 

 770 بیت ،پنجم دفتر نوی،مث مولوی،

 
 

  باشد یار دو بَرِ چو ،باشد اروخ عمر همه 
 1085غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،

 

 

 879پایان ابیات و آیات برنامه شماره 


