
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 غزل اصلی برنامه: 

 1933 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 

 بِرَنجان را صَبوح و برخیز (1

 رَخشان آفتابِ تو رویِ ای
   

 رسیدند نو راهِ ز که هاجان (2

  شاننْبِ قدیم مایدۀ بر
  

 خواب در دوش پَرید که هاجان (3

   پریشان شد غیب عالَمِ در
 

  شهری و والیتی به جان هر (4

 غریبان چون شدند آواره
 

 آر فراز را رَمیده مرغان (5

   بَرخوان صَفیر بزن، حُرّاقه

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 آوردهرَ از آوردند هرچ (6

   بِستان جمله و شانکُنِ بیخود
 

 دارد برگ که گُل هر زیرا (7

   گلستان این از نَخورَد بَر او
 

 بیزار عقل ز باید عقلی (8

  حیران ز قَالوُزی نیست خوش
  

 راه همه و الوُزقَ است جُغد (9

   ویران هزار قدمی هر در
 

 آواز به درآ خدا بازِ ای (10

  سلطان شهرِ هایکنگره از
  

 راه این اندر که بزن راه این (11

 شُتربان شد مست و اُشتر خُفت

 
  

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 
 

 اول بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 انـبِرَنج را وحـصَب و زـبرخی

 انـرَخش ابِـآفت تو رویِ ای
 (1933غزل شماره  )مولوی، دیوان شمس،

 

 صبحگاهی شرابِ بامداد؛ :صَبوح *

 

 
 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 

 

 بِرَنجـان را صَبـوح و برخیـز 

رَخشـان آفتـابِ تو رویِ ای
  

 

 

 بِرَنجـان را صَبـوح و برخیـز 

رَخشـان آفتـابِ تو رویِ ای 
  

 

 

 

 

 

 

 بِرَنجـان را صَبـوح و برخیـز 

 رَخشـان آفتـابِ تو رویِ ای 

 

 

 بِرَنجـان را صَبـوح و برخیـز 

رَخشـان آفتـابِ تو رویِ ای
  

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 اصلی غزل اول مرتبط با بیت – دفتر اول مثنویاز بیت سه: 

 رـاَثی از آمد خارج کو جان، شمسِ 

 رـنظی خارج، در و ذهن در نَبْوَدَش
 (121مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 کو؟ جـگُن را او ذاتِ تصوّر، در 

 او لِـثمِ وّرـتص در دـدرآی تا
 (122مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 رسید الدّینشمس رویِ حدیثِ چون 

 درکشید رـسَ انـآسم ارُمْـچ شمسِ
 (123مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 ومد بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 رسیدند نو راهِ ز که هاانـج

 انـبِنْش مـدیـق دۀـایـم رـب
 (1933، غزل شماره )مولوی، دیوان شمس

 خوردنی سفر؛ خوان؛ :مایده *

 رسیدند نو راهِ ز که هاجـان 

بِنْشـان قـدیـم مـایـدۀ بـر
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 

 سوم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 خواب در دوش پَرید که هاجان

 انـریشـپ دـش غیب مِـالَـع در
 (1933)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 خواب در دوش پَرید که هاجان 

  پـریشـان شـد غیب عـالَـمِ در
 

 

 خواب در دوش پَرید که هاجان 

پـریشـان  شـد غیب عـالَـمِ در

  اصلی غزل سومدوم و  تابیامرتبط با  –دفتر ششم  مثنویاز بیت چند: 

 اللـج ورِـن رـپُ کرده را یکی آن 

 خیال و مـوَه رـپُ کرده را دگر وآن
 (2323مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 

 دیـبُ نـفَ و رای هیچ خویشم به رگ 

 دیـبُ نـمَ مِـکحُ به رمـتدبی و رای
 (2324مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 

 ستتهی او دِـقْعَ و لّـحَ ،زین مـکَفَ چون 

 کیست؟ ز من یِّـجبـمُعْ نـای بـعج ای
 (2327مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 ؛ قبض و بسطگشا عمل بستن و بازکردن؛ بند و :حَلّ و عَقد *
 خودپسند ،مغرور مُعجب:؛ یبینتکبّر و خود :یمُعْجب *

 

 مـکری ای ندارم، زیـچی اَلِف چون 

 مـمی مِـچش از رتَگـدلتن یـدل زـج
 (2329مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 

 استـم ودِـب اُمِّ م،ـمی نـوی اَلِف نـای 

 رْگداستـنَ زو الِف ست،گـنتَ اُم مِـمی
 (2330مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 حیاگدای سمج؛ گدای بی :نَرْگدا *
 

 ستغافلی دارد،ـن زیـچی اَلِف آن 

 ستیـعاقل انِـزم آن دلتنگ، مِـمی
 (2331مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 

 من چـهی خود ی،ـبیهُش انِـزم در 

 من چـپی درـان وش،ـه انِـزم در
 (2332مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 هـنِمَ یـهیچ نـچنی ربَ رـدیگ چِـهی 

 هـنِمَ یـپیچ نـچنی بر تـدول امِـن
 (2333مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 

 راـم ازدـس هـبِ چ،ـهی دارمـن خود 

 اـعَن صد این است دارم مِـوه ز که
 (2334مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 عذاب؛ دَرد؛ رنج :عَنا *
 

  قبلی تابیامرتبط با  – ششمدفتر  مثنویاز بیت دو: 

 دـقنَ ودـب امتـقی دـص دـمحمّ پس 

 دـعَق و لّـحَ فنای در شد لحَ زآنکه
 (750مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 

 نـبیی را امتـقی و،ـش امتـقی پس 

 این است رطـش را زـهرچی دیدن
 (756مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 قبلی تابیاط با مرتب – دفتر چهارم مثنویاز  بیتتک: 

 وَدـبُ تو الِـح دِـنق امت،ـقی پس 

 شود مُبْدَل زمین و چرخ تو، پیشِ
 (3262م، بیت چهارمثنوی، دفتر  )مولوی، 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 

 «الْقَهََّارِ الْوَاحِدِ لِلََّهِ وَبَرَزُوا ۖ   وَالسََّمَاوَاتُ الْأَرْضِ غَیْرَ الْأَرْضُ تُبَدََّلُ يَوْمَ »
 همگان و .گرد آسمانی به هاآسمان اين نیز و گردد لدّبَمُ يگرد زمینی به زمین اين که روزی»

 «.شوند آشکار چیره، يگانۀ خداوند برای

 (84 آیه ،(95) سوره ابراهیم کریم،)قرآن

 

  اصلی غزل دوم و سوم تابیامرتبط با  –دفتر اول  مثنویاز بیت چند: 

 

 مدَـقَ در دـاشـب دام زارانـه رـگ 

 غم هیچ اشدنب ی،ـایـم با وـت چون
 (387مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 مـمُقی اـم با وَدـبُ تـاتـایـعن چون 

 مـلَئی دزدِ آن از یـبیم وَدـبُ یکِ
 (387-1مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 را اَرواح نـت دامِ از یـشب هر 

 را واحـاَل یـکَنمی انیـرَهمی
 (388مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

یعنی تو ]خدا[ اذهان آنان را لوحی ساده و عاری از نقش  :نی اَلواح راکَمی *

 ها کندننقوش و خواطر را از الواح ذهن :اَلواح را کَندن * سازی می
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 قفس زین شب هر اَرواح هندرَمی 

 قِصَص و گفتار و حکم از فارغان
 (389مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 ها؛ جمع قصهقصه :قِصص *
 

 انـزندانی رـخببی زندان ز شب 

 انـسلطانی رـخببی دولت ز شب
 (390مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 انـزی و ودـس اندیشـۀ و غم نه 

 فالن آن و فالن این الِـخی نه
 (391مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 

 هم وابـخبی دوَبُ این عارف حال 

 رَمـمَ زین ودٌـرُقُ مْـهُ: زدـای گفت
 (392مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 فعل نهی از مصدر رَمیدن :مَـرَم *

 بَاسِطٌ هُمْوَکَلْبُ ۖ   الشَِّمَالِ وَذَاتَ الْیَمِینِ ذَاتَ وَنُقَلَِّبُهُمْ ۖ   رُقُودٌ وَهُمْ أَيْقَاظًا وَتَحْسَبُهُمْ »

 « رُعْبًا مِنْهُمْ وَلَمُلِئْتَ ارًافِرَ مِنْهُمْ لَوَلََّیْتَ عَلَیْهِمْ اطََّلَعْتَ لَوِ ۖ  بِالْوَصِیدِ ذِرَاعَیْهِ
 چپ دست و راست دست به را آنان ما و بودند خواب در کهآنحال بیدارند که پنداشتىمى »

 شانسروقت به اگر. بود کرده دراز خويش دست دو غار درگاه بر شانسگ و گردانیديم،مى

 (18 آیه ،(18) سوره کهف کریم،قرآن) «.ترسیدىمى سخت هاآن از و گشتىبازمى گريزان ،رفتىمى



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 شب و روز اـدنی والـاح از هـخُفت 

 رَب تَقلیبِ پنجـۀ در مـقل ونـچ
 (393مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 کردنبرگردانیدن، واژگون :تَقلیب *
 

 مـرَقَ در دـنبین هـپنج او کهآن 

 مـقَلَ از نبشجُ به پندارد ل،ـعفِ
 (394بیت  مثنوی، دفتر اول، )مولوی،

 

 چهارم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 ریـشه و یـوالیت به انـج هر

 انـغریب ونـچ دـشدن آواره
 (1933)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 شهـری و والیتـی به جـان هر 

غریبـان چـون شدنـد آواره

  لیاص غزل بیت چهارممرتبط با  – دفتر سوم مثنویاز بیت چند: 

 دَواستبی الیِـبَ کین: گفتی اهـگ 

 ماست انِـج اتِـحی نه،: گفتی اهـگ
 (4758، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 

 ریـسَ بَرآوردی زُو، یـهست اهـگ 

 ریـبَ خوردی یـنیست از او اهـگ
 (4759، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 میوه :بَـر *
 

 نهاد این یـگشت ردـسَ یوِ بر کهچون 

 ادـحاتّ چشمـۀ رمـگ ردیـک وشـج
 (4760، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 اختـبس ربتـغ رگیِـبَیـب اـب کهچون 

 اختـبت او ویـس به رگیـبیـب رگِـب
 (4761بیت  سوم،مثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 دـش اهـکبی رتشـفک ایـههـخوش 

 دـش اهـم چون اـرهنم را رُوانشَبْ
 (4762، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 شـخَمُ ایـگوی یِّـوطط اـبس ای 

 رُشـتُ رُو روانِنـریـشی اـبس ای

 (4763، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،
 اَخمو؛ عبوس :رُوتُرَش *

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 پنجم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 آر رازـف را دهـمیرَ انِـرغـمُ

 بَرخوان رـصفی بزن، هـرّاقـحُ
 (1933)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کردنمشعل روشن :زدنحُرّاقه * ؛ گریختهکردهرَم :رَمیـده *
 

 ِآر فـراز را رَمیـده مُـرغـان 

  بَرخوان صفیـر بزن، حُـرّاقـه
 

 

 ِآر فـراز را رَمیـده مُـرغـان 

  بَرخوان صفیـر بزن، حُـرّاقـه

 

  اصلی غزل بیت پنجممرتبط با  –از دیوان غزلیات بیت چند: 

 انمـرغـمُ مهمدَ من یـسلیمان قِـعش در 

 خوانمریپَ ردِمَ هم ،دارم ریپَ عشقِ هم
 (1466غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 گرافسون :خوانپَری *
 

 زودتر کنمشیشه در ر،وتَـخُریپَ که هرکس 

 انمـبجُنب هـرّاقـحُ ش،ونَـافس مـبرخوانَ
 (1466غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 14 ح ف ص  

گرفتند. پارچۀ ز چَخماق بدان میپنبه و پارچه کهنه که جرقّۀ آتش ا :حُـرّاقه *

 بردند. کار میگیران برای جلب تماشاگران بهآتشین بوده که معرکه
 

 وشمـهبی و وشمـباه وشم،ـمده واقعه زین 

 انمـموشخَ وحِـل هم اموشم،ـخ و اطقـن هم
 (1466غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 

 ششم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 دورْآرَه از دـآوردن رچـه

   بِستان جمله و کُنِشان بیخود
 (1933)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 که از سفر برای یاران و فرزندان آوردندایهدیه؛ تحفه :آورْدهرَ *
 

 آورْدرَه از آوردنـد هرچ 

  بِستان جمله و کُنِشان بیخود
 

 

 آورْدرَه از آوردنـد هرچ 

 بِستان جمله و کُنِشان بیخود

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 15 ح ف ص  

  اصلی غزل بیت ششممرتبط با  –دفتر دوم  مثنویاز ت بیچند: 

 

 کنی پنهان دـبَ ز رّـسِ که عجب چه 

 کنی پنهان ود،خَ ز رّـسِ که عجب این
 (1500، بیت دوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 خَود چشمانِ از تو کن پنهان کار، 

 دـبَ مِـچش از مـلیسَ ارَتـک وَدـبُ تا
 (1501، بیت دوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 زدـمُ دامِ بر نـک مـتسلی را شـخوی 

 زدبدُ چیزی زخودبی خود از هنگَوا
 (1502، بیت دوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 دـمنخمزَ ردِـمَ به ونـفیاَ دهندمی 

 کنند رونـبی شـنَتَ از انـپیک که تا
 (1503، بیت دوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 ی و مجروح شدهکسی که تنَش زخم منـد:زخم تریاک  :اَفیـون *
 

 هفتم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 رگ داردـل که بَـر گُـزیرا ه

   انـن گلِستـورَد ازیـاو بَـر نَخ
 (1933)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 16 ح ف ص  

  اصلی غزل مهفتششم و ت ایابمرتبط با  –دفتر سوم  مثنویاز بیت چند: 

 

 بَـرگی همه اِقْـطاعِ اوستبَـرگِ بـی 

 افتخـارست و عُلوست فقـر و خواریش
 (4519، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

کسی که از درآمد آن به زمینی از طرف سلطانبخشیدن مِلک یا قطعه :اِقْـطاع *

 زندگانی گذراند.
 

 ِاوست اِقْـطاعِ همه بَـرگیبـی بَـرگ 

 عُلوست و افتخـارست خواریش و فقـر
 

 اند ایشـان و پوسیـدۀ فنـامُـرده 

 کُشتن نیست مَـردی پیشِ ماهمُرد
 (4536، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 فنـا پوسیـدۀ و ایشـان اندمُـرده 

 ام پیشِ مَـردی نیست کُشتنمُرده
 

 ای بِنازیـده به مُـلک و خانـدان 

 نـزدِ عـاقـل، اُشتـری بَـر نـاودان
 (4539، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 خانـدان و مُـلک به بِنازیـده ای 

 نـاودان بَـر اُشتـری عـاقـل، نـزدِ
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 نقـشِ تَـن را تا فُتـاد از بام طَشت 

 پیـشِ چشمم کُلُّ آتٍ، آتْ گشت
 (4540، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 هرچیز آمدنی خواهد آمد. :آتْ آتٍ کُلُّ *

 

 اصلی غزل هفتمابیات ششم و  مرتبط با –دفتر دوم  مثنویاز بیت سه: 

 

 بَرگی، تو را چون بَرگ شدرگِ بیبَ 

 جـانِ باقـی یافتـی و مَـرگ شـد
 (1378، بیت ومدمثنوی، دفتر  )مولوی،

 سرمایۀ عدمِ تعلق؛ سرمایۀ عدمِ :بَرگیبی بَرگِ  *

 جاودان :باقی * شدگیهویتهم

 ِشد بَرگ چون را تو بَرگی،بی بَرگ 

 شـد مَـرگ و یافتـی باقـی جـانِ

 

 گرفتشـادی افزودن چون تو را غـم، 

 روضـۀ جانَت گُـل و سوسـن گرفت
 (1379، بیت دوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 باغ؛ گلستان :روضه  *

 گرفتافزودن شـادی غـم، را تو چون 

 گرفت سوسـن و گُـل جانَت روضـۀ
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 چه خـوفِ دیگران آن اَمـنِ توستآن 

 بَـط، قَـوی از بَحـر و مُـرغِ خانه سُست
 (1380، بیت دومی، دفتر مثنو )مولوی،

 مرغابی :بَـط  *

 

  اصلی غزل هفتمابیات ششم و  مرتبط با – اولدفتر  مثنویاز بیت چند: 

 

 مَرگی بُـوَد ما را حَـاللمـرگِ بی 

 برگی بُـوَد ما را نَـوالبـرگِ بی
 (3927بیت اول، مثنوی، دفتر  )مولوی،

 عطا و بخشش :نَوال  *

 حَـالل را ما بُـوَد مَرگیبی رگِم 

 نَـوال را ما بُـوَد برگیبی بـرگِ

 

 ظاهرش مرگ و به باطن زندگی 

 تَـر، نهـان پاینـدگیـظاهرش اَبْ
 (3928بیت اول، مثنوی، دفتر  )مولوی،

 بریده؛ ناقص؛ ستَروَندُم :تَـرـاَبْ  *

 زندگی باطن به و مرگ ظاهرش 

 پاینـدگی نهـان اَبتَـر، ظاهرش
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 ـن را رفتن استدر رَحِم، زادن جنی 

 در جهـان، او را ز نو بِشْکُفتَـن است
 (3929بیت اول، مثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 است رفتن را جنیـن زادن رَحِم، در 

 است بِشْکُفتَـن ون ز را او جهان، در

 

 چون مرا سوی اَجَل عشق و هواست 

 نَهـیِ التَلْقُـوا بِـاَیْـدِیکُـم مَراست
 (3930بیت اول، مثنوی، دفتر  )مولوی،

و خود را با »رو که من شیفته و عاشق مرگ هستم، پس نهی سوره بقره از آن  *

 متوجه من است.« دست خود به هالکت میفکنید
 

 «...التََّهْلُکَۀِ إِلَى بِأَيْدِيکُمْ تُلْقُوا وَلَا...  »
 «...میندازيد  هالکت به خويش دست به را خويشتن و ...»

 (195 آیه ،(2) سوره بقره کریم،)قرآن
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  اصلی غزل ابیات ششم و هفتممرتبط با  –دفتر پنجم  مثنویاز بیت چند: 

 

 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 اینبرگ:  *

 آن از شب و روز است برگ با چو تن 

 خزان و ریزستبرگ در جان شاخِ
 
 

 زود است جان برگیِبی تَن برگِ 

 فـزود را آن کاستـن، ببـاید این
 (145مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 ِزود است جان برگیِبی تَن برگ 

 فـزود را آن کاستـن، ببـاید این
 

 تن برگِ زین دِه قرض اَقرِضُواهلل، 

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

 ،تن برگِ زین دِه قرض اَقرِضُواهلل 

 چمن دل، در عِوَض در بِرُویَـد تا 

 

 ،تن برگِ زین دِه قرض اَقرِضُواهلل 

 چمن دل، در عِوَض در بِرُویَـد تا 
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 «... أَقْرِضُوا اهللَ قَرْضًا حَسَنًا ... 
 «ید ... الحسنه ده... به خداوند قرض» 

 (20 آیه ،(73) سوره مُزَمِّل کریم،)قرآن

 

 تَنَت لقمۀ این از نکُ مکَ دِه، قرض 

 رَأَت العَیـنٌ وَجـهِ نمـایـد تـا
 (147مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 تَنَت لقمۀ این از کن کم دِه، قرض 

 رَأَت العَیـنٌ وَجـهِ نمـایـد تـا

 
 

 تتَنَ لقمۀ این از کن کم دِه، قرض 

 رَأَت العَیـنٌ وَجـهِ نمـایـد تـا

 
 

 «أعددتُ لعِبادی الصالحین ما ال عینٌ رَأَت و ال أُذنٌ سمعت وال خطرَ علی قلبِ بشرٍ. » 
فراهم آوردم برای بندگان نیکوکردارم، 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،ـسِ ز تَن 

 کند اِجاللـی دُرِّ و مُشـک ز پُـر
 (148مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 بزرگواری جالل؛و شکوه اِجالل: *  مدفوع سِرگین: *
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  بَـرَد پاکی و بدْهد پلیدی این 

 بَرخـورَد او تَـنِ یُـطَهِّـرْکُـم از
 (149مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 «یراً... تَطه يُطَهِرُوکُمْ و البَیتِ اَهلَ الرِجسَ عَنکُمُ لِیُذهِبَ يُريدُاللَّهُ ..اِنََّما» .
 .«دارد .. پاک را شما و کند دور شما از را پلیدی خواهدمی ... خدا» 

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

 

 هشتم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 عقـلی باید ز عقـل بیـزار 

 نیست قَالوُزی ز حیران خوش
 (1933)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 راهنمایی؛ رهبری :قاَلوُزی *

 بیـزار عقـل ز باید عقـلی  

 حیران ز قَالوُزی نیست خوش
 

 

 بیـزار عقـل ز باید عقـلی  

 حیران ز قَالوُزی نیست خوش
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 نُهم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 جُغـدست قَـالوُز و همـه راه  

 ر هـر قَدَمـی هـزار ویـراند
 (1933)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 راه همـه و قَـالوُز جُغـدست   

 ویـران هـزار قَدَمـی هـر در
 

 

 اصلی غزل بیت نُهممرتبط با  –دفتر پنجم  مثنویاز بیت تک: 

 

  کندچون ز زنده مُرده بیرون می 

 تَنَـدنَفْسِ زنده سـوی مَـرگی می
 (550وی، دفتر پنجم، بیت مثن )مولوی،

 

  اصلی غزل ابیات هشتم و نُهممرتبط با  –بیت از دیوان غزلیات دو: 

 بَـریم بَـد ِگمـانِ اَر هست آن جایِ 

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

 حیله؛ فریب :مَکر *

 ِبَریم بَـد ِگمـانِ اَر هست آن جای 

نیست جُستیم اَمین مَکریبی کهزان
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 کمـان چون دـش بَـد ظَـنِّ از ما ِپُشت 

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

 حدس؛ گمان :ظَن *

 

 دهم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 ای بـازِ خـدا درآ به آواز  

 های شهـرِ سلطاناز کنگـره
 (1933شماره  )مولوی، دیوان شمس، غزل

 

 آواز به درآ خـدا بـازِ ای   

 سلطان شهـرِ هایکنگـره از
 

 

 یازدهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 ن راه  ـزن که اَندَریـوین راه ب

 تربانر و مست شد شُخُفت اُشتُ 
 (1933)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 راه اَندَریـن که بـزن راه وین   

 شتربان شد مست و اُشتر خُفت 
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 اصلی غزلبیت پایانی  مرتبط با –دفتر اول  مثنویاز  ایبریده: 

 

 روـگِ انیـقملُ گشته ه،ـقملُ بهرِ 

  برو قمهلُ ای است، قمانلُ وقتِ
 (1961، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 

 ِوگِـر لقمـانی گشته لقمـه، بهر 

 برو لقمه ای است، لقمان وقتِ

 
 

 ِگِـرو لقمـانی گشته لقمـه، بهر 

 برو لقمه ای است، لقمان وقتِ
 

 

 

 

 ارـخارْـخ این ایهـقملُ برای از 

 ارـخ آرید برون انـقملُ کفِ از
 (1962، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 اضطراب و خلجان :خارخار *

 خـارْخـار این ایلُقمـه برای از 

 خـار آرید برون قمـانلُ کفِ از
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 نیست نیز شسایه و، خار او کفِ در 

 نیست زـمییتَ آن حرص، از تانلیک
 (1963، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 اضطراب و خلجان :خارخار *

 نیست نیز شسایه و، خار او کفِ در 

 نیست تَمییـز آن حرص، از تانلیک

 

 

  ایدیده خُرما که را آن دان، خار 

 اینادیده بس و کورنانْ بس هکزآن
 (1964، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 بخیل و ناسپاس؛ فرومایه :کورنانْ *

 ایدیده خُرما که را آن دان، خار  

 اینادیده بس و کورنانْ بس کهزآن

 
 خداست انـگُلِست که انـلقم جان 

 چراست؟ خاری خستۀ جانَش پایِ 
 (1965، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 زخمی :خسته *

 خداست گُلِستان که لقمان جان 

 چراست؟ خاری خستۀ جانَش پایِ
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  ارْخوارـخ ودِـوج این دـآم رـاُشتُ 

 وارـسَ رـاُشتُ نـبری زادییـمصطف
 (1966، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 

 ُخـارْخوار وجـودِ این آمـد راُشتـ  

 سَـوار اُشتُـر بریـن زادیمصطفـی

 
 

  توست پشتِ بر لیـگُ گِـتَن را،اُشتُ 

 رُست گُلزار صد تو در شمـنسی کز
  (1967، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 سُتوران بار :نگتَ * 
 

 ُتتوس پشتِ بر گُـلی تَنـگِ را،اُشت  

 رُست گُلزار صد تو در نسیـمش کز

 
 

  ریگ و است مُغیالن سویِ تو، میلِ 

 ؟ریگ مُرده خارِ ز چینی گُل چه تا
 (1968، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

  .ویَدرمی ریگستان در که خاردار درختی :مُغیالن *
 .است خوار و پست امری از کنایه جااین در مردگان، میراث :ریگردهمُ *
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  کو به کو از طلب زین بگَشته ای 

 ؟کو و کو گلستان کین گویی چند
 (1969، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 

  کُنی بیرون پا خارِ کین آن از پیش 

 ؟کنی چون جوالن است، تاریک چشم
 (1970، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 

  انـجه در دـنگنجمی وـک یـآدم 

 انـنه گرددیـهم اریـخ رِـسَ در
 (1971، بیت مثنوی، دفتر اول )مولوی،

 

 

 680برنامه شماره  اشعارپایان 


