
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 ۀسوزید بوستانم، و باغ من

 مایی بهارِ کآخِر بِخندان، مرا باغِ
 

 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 ماری،خُ در اَرْچه گفت
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 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
 

 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 ینا 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
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 اوّل بیت -اصلی غزل: 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، بُرده ای

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من
 

 2965شماره مولوی، دیوان شمس، غزل 
 

 

 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، ردهـبُ ای 

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من
 

 

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

 

 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، بُـرده ای 

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 4 ح ف ص  

ذهنی:مربع افسانۀ منِ 

 

  حقیقتِ وجودی انسانمربع: 
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 ویشَمی *تی وی،شَمی پُر دَمی هر  

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

        

 رَود که روزی شمچـ زا دـبَنشمْچ  

 شَود 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 وشِگ به تو داری، گوش  

 گِرو؟ باشی چرا را *گوالن گوشِ

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

 

 کن پیشـه را نظـر تقلیـدی زِ بی  

 کن اندیشـه خود عقـلِ برای هم  

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

 

 اوّل )مجدد( بیت -اصلی غزل: 

 مایی اختیارِ تو اختیارم، بُرده ای

 مایی زارِالله تو زَعفَرانم، شاخِ من
 

 2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 دوم بیت -اصلی غزل: 

 دارد؟ زَهره چه گفتا کُشت، مرا غَمَت: گفتم

 مایی؟ یـارِ تـو رکآخ نداند، قَـدَراین غَم

 «مانشمثلث ه»    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 

 

 چهارم بیت -اصلی غزل: 

 مایی *تَرَنگِ وَنْدَر مایی، چَنگِ تو :گفتا

 ایی؟م کنارِ در چون تو، زاریِ چیست پس
«مثلث واهمانش»            2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

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

 

 پنجم بیت -اصلی غزل: 

 را ما ستسَرَ دَردِ خیالی، هر زِ :گفتم

 مایی *والْفَقارِذُ تو را، سَرَش بِبُر :گفتا
 

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

 طالب بخشید.ابن ابیاحد به علی ۀبود و در غزورسول در اصل نام شمشیری است که در اختیار حضرت مجازاً شمشیر؛ *ذُوالْفَقار:  
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 را ما سَرَست دَردِ خیالی، هر زِ :گفتم

 مایی ذُوالْفَقارِ تو را، سَرَش بِبُر :گفتا
 

 «مثلث واهمانش»    2965زل شماره مولوی، دیوان شمس، غ

            

 ششم بیت -اصلی غزل: 

 خُمارم در که یعنی بودم، گرفته را سَر

 مایی؟ خُمارِ در نی خُماری، در اَرْچه گفت
 

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

 

 

 خُمارم در که یعنی بودم، گرفته را سَر

 مایی؟ خُمارِ در نی ماری،خُ در اَرْچه گفت
 

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

 

 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 
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 قَرارمبی که وَاللَّهْ گَردان، چَرخِ چو :گفتم

 مایی قَرارِبی نی قَراری،بی اَرْچه :گفت
 

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

 

 هشتم بیت -اصلی غزل: 

 یعنی گَـزید، را لَب بِگفتم، لَبششِکَّـر

 ییما رازدارِ چون کُن، نَهان را راز آن
 

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

 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 
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 یازدهم بیت -اصلی غزل: 

 گشته هست دوستْ وَزْ گشته، نیست خویش از 

 مایی ارِـردگـکِ یا اری،ـکِردگ ورِـن تو
 

 «مثلث واهمانش»           2965ی، دیوان شمس، غزل شماره مولو

    

 دوازدهم بیت -اصلی غزل: 

 فتادی آتشـی در بِـزادی، گِـل و آب از 

 مایی قمارِ در چون دان، یکی زیان و سود
 

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

    

 خواهمنمی اسپ من پیادَسْتَـم، *نَطْـعْ بر  

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

 روی، چهره *رُخ: سرگردان، حیران *مات:  صفحه شطرنج *نَطْع:   

 

 غَم زَرْبی و غَم زَرْ با دَم، عیسی یوسُفِ ای

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

  

 آیینه چو ستصافی سینه، ازو که مِیْ زان

 پنجشنبه و شنبه بَر وَعده، مَدِه و آر پیش

  2330غزل شماره  دیوان شمس، مولوی،
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 را خَـلق قبـول و رَد را، *دَلْـق این درسـوختـم 

*بُوالْحَسَن آن گیر خشم گو بُوالْعَال، این شُو سَرد گو
 خرقه، پوستین، جامۀ *دَلْـق:   

   درویشی

  شخاص نامعینا *بَوالْعَال و بوالْحَسَن:

  

 ای؟افتاده چون صرفه در ،*ایمُقامِرزاده تو گر

 *خُتَن خوبِ با که خاصه بُوَد، رسوا گَریصرفه

   فرزند شخص قمارباز مُقامِرزاده: *

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

 

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

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

  شال که دور سر ببندند، دستمال *دَستار:

  گرمخانه حمّام، آتشخانه حمّام *گولخَن:

  1795غزل شماره  دیوان شمس، مولوی،

 سیزدهم بیت -اصلی غزل: 

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

 ییما شُمارِ در چون دان، یکی را دو هر این

   2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

         جدایی و دوگانگی؛ دو تا بودن *دویی:

    

 چهاردهم بیت -اصلی غزل: 

 جانـی تو نُکتـۀ هر دارد، که کُن خامـوش

 مایی سِپارِجانْ چون کَس، هر به جان مَسْپار
   2965مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 حضور:ه گنجشانزده نکته کلیدی برنام 

شود. بَعد، زندگی از درون به بیرون هست، نه از بیرون به درون. اول مرکز ما در  درون عوض می -1
 شوند.صورت انعکاس مرکز ما در بیرون عوض میهای بیرونی بهوضعیت

افتد، انعکاسِ مرکز من یا ما در بیرون اگر رویداد بَد و مخرّبی برای من یا جمعِ ما در بیرون می -2
عهده کار این است که هرکسی مسئولیت کیفیت هشیاری خودش را در این لحظه به است. چارۀ

گیرد و مرکزش را اصالح کند و با صدور انرژی مخرب سبب تقویت مرکز آلودۀ خودش و دیگران 
تر تر و مخرّبنشود. ما نباید فرداً و جمعاً از سایۀ خودمان برَمیم و یا با آن بجنگیم و آن را بزرگ

 کنیم. 

همراه با قضاوت و  هاذهنی که با عینک همانیدگیهای منِترین ترفندها یا حیلهیکی از مهم -3
کند، این است که با ما بباوراند که رویداد مخرّب بیرونی سایۀ انعکاس مرکز ما مقاومت اجرا می

یب به ترتاین. بهیا من نیست و با ابزار مالمت آن را به گردن دشمن ذهنی ساختۀ خودش بیاندازد
 تر کند.  افسانۀ خودش چیزی اضافه کند و یا آن را محکم

 کنیم.در زیر فکرهای ما گنجی هست و ما با تُندتُند فکرکردن فقط گنج را پنهان می -4

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

جسمی هستیم، چون مقاومت و قضاوت براَساس دانش ذهنی و افکار ما در مثلث هوشیاریوقتی  -6
ا لحظه رلحظه که براَساس خِرَد کُل است و اتفاق اینشده داریم، جلوی قضاوت خدا در اینشرطی

 کنیم.گیریم و قضاوت میکند، میایجاد می

ی ذهنیگران زیر نورافکن ما هستند و منِنورافکن روی خودمان باشد. غالب اوقات ـ ناآگاهانه ـ د -7
د، نه دانهای بیرونی میشدن وضعیت بیرونی را منوط به تغییر دیگران، عوامل و علّتما درست

ذهنی است و ما آن را غالباً، مورد سؤال یا بازبینی قرار مرکز ما. این طرزفکر حیلۀ جاافتادۀ من
 دهیم.نمی

 دی است.شناسایی )و پذیرش( مساوی با آزا -8

کرها افتند تا ما را از خواب فافتند؛ اتفاقات میکردن ما نمیکردن یا بدبختاتفاقات برای خوشبخت -9
کند. اگر از شدت همانیـدگی، رویـدادها ما را و دَردها بیدار کنند. اتفاقات را قانون قضـا تعیین می
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جهان و بیداری زادی از سلطۀ اینها، رهاکردن آنها، آاز بین نبَرنـد، سبب شناسایی همانیدگی
 معنوی خواهند شد. 

 ها(، به شناسایی آنچه که هستیم)هشیاری اولیه، جنسبا شناسـایی آنچه که نیستیـم)همانیـدگی  -10
 مان( خواهیم رسید.اصلی

ا از ها رها بکنیم: خداوندا همۀ ما انسانتوانیم برای خودمان و دیگر انسانبهترین دعایی که می  -11
 ذهنی نجات بده و یه هشیاری حضور خودت زنده کن.منِ

م مان هکردن دیگران برداریم. وقتی خودمان تغییر کنیم دنیای اطرافدست از تغییر و عوض  -12
 کند.تغییر می

 شود.تغییر از من آغاز و در دیگران اجرا می  -13

 دا زنده شویم.نهایت و ابدیت خمنظور اصلی ما از آمدن به این دنیا این است که به بی  -14

بشو »یا « انفَککُن»وسیلۀ ذهنی بهکنیم، قسمتی از منِشویم و فضا را باز میهربار که تسلیم می  -15
د. شوشود و هماهنگ با این تغییر فضای درون بازتر میخدا یا زندگی سائیده می« شودو می

 تثبیت و برقرارشود و هشیاری حضور خودش را هشیارانه، بنابراین هشیاری جسمی کمتر می
 کند.می

آن  کردنذهنی، ذهن یا فعّالیت ذهنیِ)فکرکردنِ( بدون ناظر است. برای شناسائی و متالشیمنِ -16
ترین فعالیت ذهنی نظیر کار بیفتد. کوچکبودن به، از طریق ناظرِ ذهن «فَکانکُن»باید 

تیجه نرا فلج، عقیم و بی «شودبشو و می»کردن خود به زور، مقاومت، ستیزه و قضاوت، کارِ عوض
ده شها، ممکن است فکرهای شرطیکند. پس از بیداری نسبی و انداختن برخی همانیدگیمی

ورت صکردن آنها نظارت بر آنها بهمربوط به آنها در ذهن ما جریان داشته باشند. برای زدودن و پاک
زور مقاومت، قضاوت و بهذهنی نظیر زدن به کارهای متداول منِحضور ناظر، کافی است. دست

 ترشدن و دیرپایی آنها خواهد شد. انداختن آنها سبب قوی
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 :بریده مثنوی از دیباچه دفتر ششم 

  سگان *عَالالیِ و بانگ از: گفت 

 کـاروان؟ راهی ز واگـردد هیچ

 غوغا و شور بانگ، بلند، آواز: *عَالال

 

 سگ غوغـایِ از مهتاب شب یا 

 ؟*تَگ سِیر در را بَدر گردد سُست
 دو، تاخت، تیزی در رفتار* تَگ: 

 

 کند عوعو سگ و نور فشانَد مَـه 

 تَنَدمی خـود خلقتِ بر کسی هر
 

 قضـا داده خدمتـی را کسی هر 

 ابتـال در گوهـرش آن، درخـورِ

 

 سَقَم* نَعـرۀ آن سگ نگذارد که چون 

 ؟*هِلَم چون را خود *سَیران مَهَم، من 
 هِلیدن مصدر از فروگذارم، گویَم، ترک: *هِلَم  گردش و سیر: *سَیران بیماری: *سَقَم

 

 کند افزون سرکِگی سِرکه کهچون 

 بُوَد افزونـی واجب را شِکَـر پس 
 تُرشی: *سِرکگی

 

 انگبین همچون لطف سرکه، قهـر 

 *اِسکَنجَبین هر رُکن باشد دو کین 

معرّب سرکنگبین )سرکه+انگبین(، سکنجبین*اِسکَنجبین: 
 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 14 ح ف ص  

 *خَـل ز *آرد کم پـای گَر انگبیـن 

 *خِـلَل انـدر اِسکنـجبیـن آن آید

 سستی، نقصان و خرابی: *خَلَل سرکه: *خَل  آمدنکم: آوردنکم*پای
 

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

  از حکایت پیل در تاریکی: –بریده مثنوی دفتر سوم 

 

 *سَلیم من امیـدت بر نَهادم دل 

 گِلیم؟ من از سِیل بِربُود چرا پس
 دلساده*سَلیم: 

 

  نَبود خویشانَت و اَهل از او: گفت 

 کَبود؟ او سپیدی، تو ندیدی خود
 

 الْحَقُّ وَعْدَكَ وَإِنَّ أَهْلِي مِنْ ابْنِي إِنَّ رَبِّ فَقَالَ رَبَّهُ نُوحٌ وَنَادَى»

 «الْحَاكِمِینَ أَحْكَمُ وَأَنْتَ

 بود من خاندان از پسرم پروردگار من، روردگارش را ندا داد: ایپ نوح و»

 «هستي. كنندگان تونیرومندترین حكم و است حق تو وعده و
 45 آیه ،(11)هود سوره کریم،قرآن

 

 فتاد دَر کِرمَش تو دندانِ که چون 

 اُوستاد ای *بَرکَنَش دندان، نیست

 کَندن، از ریشه درآوردن*بَرکَندن: 

 

 اَزو زار نگردد تَن ـیباق که تا 

 اَزو بیزار شُو تو، آنِ بود گَرچه



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 15 ح ف ص  

 تو ذاتِ غیـرِ زِ بیـزارم: گفت 

 تو ماتِ شُد او کهآن نَبْوَد غیر
 

 من تو با *چونَم که دانیهَمی تو 

 چمن باران با که چندانم بیست

 امچگونه*چونم: 

 

 *عایِلی تـو از شـاد تـو، از زنده 

 حایلییب وْ، واسطهبی *مُغْتَـذی
 غذاخورنده، غذاخور*مُغتَذی:  نیازمند، درویش*عایِل: 

 

 کمال ای نِی، مُنْفَصِـل نِی، مُتَّصِـل 

 *اِعْتِـالل وِ چگونه و، چـونبی بلکه

 آوردنبیمارشدن، بهانهاِعْتِـالل:  *

 

 حَیـات دریـایِ تـو و، ماهیانیـم 

 نیکوصِفات ای لُطفَت از ایمزنده
 

 فِـکْرَتـی ـنـارِکِ در نگُنـجی تـو 

 عِلَّتی چون قَریـن، مَعْلولی به نَی
 

 مَرا این از بَعد و طوفان ازین پیش 

 مـاجَـرا در ایبـوده مُخـاطَب تـو
 

 سخن ایشان، با نه گفتم،می تو با 

 کُهن آنِ و، نـو ْبَخـشِسُخـن ای



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 16 ح ف ص  

 سُخَن گوید شب و روز عاشقْ که نه 

 ؟*ـندِمَ با گـاهـی و *اَطْـالل با گـاه

 جا کنایه از آثار و معنی باقیماندۀ ویرانه؛ اینجمع طَلَل بهاَطْالل:  *

 جمع دِمنَه به معنی آثار خانهدِمَن:  * های جهان هستی است. پدیده
 

 ظـاهـرا کـرده، اَطْـالل بـا رویْ 

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

 

  بُگْماشتی نکنو را طوفان شُکر، 

 بَرداشـتی را اَطْـالل یْواسـطه
 

 بُدند بَـد و *لَئیم اَطْاللِ کهزان 

 زدندمی صَدایی نِی نِدایی، نِی
 پَستلَئیم:  *

 

 خَطاب در خواهم اَطْالل چُنان من 

 جواب واگوید کوه چون صدا کَزْ
 

 تو نـامِ مـن بِشْنَوَم *مُثَنّـا تا 

 وت *آرامِجـانْ بَر نـامِ عاشقم

 بخشآرامآرام: جانْ * مکرر، دوبارهمُثَنّا:  *
 

 «الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَلَا » ...

 «یابد.ها به یاد خ دا آرامش مي...آگاه باشید كه دل»
 28 آیه ،(13)رعد سوره کریم،قرآن

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 17 ح ف ص  

 را کوه دارد دوست زآن هرنَبی، 

 را تـو نـامِ بِشْنَـود مُثـَنّـا تـا
 

 *سَنْگـالخ مِثـالِ پَستِ کُـهِ آن 

 *مُناخ در را ما نه شاید، را موش

 محل اقامتمُناخ:  * زمین پُرسنگ، سنگستانسَنگالخ:  *
 

 من یـارِ نگردد او بگویم، من 

 من گُفتـارِ دَمِ مانَد *صَـدا بی
 انعکاس صوتصَدا:  *

 

 کُنی هَموارش که بِهْ آن زمین، با 

 کُنی رشیا قَدَم، با هَمدَم، نیست
 

 را جُمله خواهی تو اَرْ نوح ای: گفت 

 *ثَـری از آرَم بَـر گَردانَـم، حَـشْـر

 ثَری: خاک، خاک مرطوب *
 

 نَشْکَـنم تـو دلِ کَنعانـی، بَهرِ 

 کُنممـی آگَـهْ اَحـوال، از لیـکَ
 

 مرا تـو که راضیَـم نَی، نَی گفت 

 را تـو بایـد اگر غَرقـه، کُنی هم
 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 18 ح ف ص  

 خَوشَم من کن،می قهغَر زمانم هر 

 کَشَممی جان چون است، جان تو حُکْمِ

 «مربع حقیقت»    

 

 بِنْگَرَم هم گَر و را کَس نَنْگَرَم 

 مَنْظَـرَم تـو و، باشد بَهانـه او

 «مربع حقیقت»     

 

 صَبر و شُکر در تواَم صُنْعِ عاشقِ 

 گَبْر؟ چو باشم کِی مَصْنوع عاشقِ
     

 «قتمربع حقی»          

 

 بُوَد فَر با خدا صُنْعِ عاشقِ 

 بُوَد کافَر او مَصْنوعِ عاشقِ
 «قتمربع حقی»     

 1361 الی 1333ابیات  م،سو دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

 ها )عبارات( اساسیمصراع: 

 جـو به نایَد بَر کـار دریـا، به رو 

 97 بیت ،دوم دفتر مثنوی، مولوی،

 

 آسیا این بُوَد گردان پیشوا، باشد آب تا 

 1802غزل شماره  ،ن شمسدیوا مولوی،

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 19 ح ف ص  

 ما کمـان و تیـرانـدازش خداست 
 

 616 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،

 

 کُشَدمی پیدا و دلدار دهدمی جان صد خُفیه 

 

 728 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 

 الفَـرَج مِفتـاحُ الصَبـرُ کن، صبـر 

 3146 ، بیتدوم دفتر ،مثنوی ،مولوی

 

  خُتَن خوبِ با که صهخا بُوَد، رسوا گریصرفه 
 1795غزل شماره  دیوان شمس، مولوی،

 

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

 

 مباش ایمـن شیـر، هایتَبَسُّـم بر 

 3039 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 

 ستکندن اجان همـه تـوبـه،بی عمر 

 770 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 
 

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

 

 

 879پایان ابیات و آیات برنامه شماره 


