
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

 غزل اصلی برنامه: 

 2740 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 

 فریبی؟می چه صَنما بازم (1

 فریبی؟می چه دَغا به بازم

 

 دوست ای که بخوانیَم، هرلحظه (2

 فریبی؟می چه مرا دوست، ای

 

 نیست وفا را عُمْر و تو عُمْری (3

 فریبی؟می چه وفا به بازم

 

 جیحون به شودنمی سیر دل (4

 فریبی؟می چه سَقا به را او

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 تو بی چشم ستشده تاریک (5

 فریبی؟می چه عصا به را ما

 

 ماست وظیفه دعا دوست، ای (6

 فریبی؟می چه دعا به را ما

 

 دادی اَمن مثالِ که را آن (7

 فریبی؟می چه رَجا و خوف با

 

 هدِ رضا حق قضایِ به: گفتی (8

 فریبی؟می چه قضا به را ما

 

 دَرد این واپذیردَ نیست چون (9

 فریبی؟می چه دَوا به را ما

 

 کردی پیشه چو خوردن تنها (10

 فریبی؟می چه صَال به را ما

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 شکستی ما نشاطِ چنگِ چون (11

 فریبی؟می چه تا سه به را ما

 

 نوازیمی چو ما بی را ما (12

 فریبی؟می چه ما با را ما

 

 جان تو پیشِ به کَمربسته ای (13

 فریبی؟می چه قبا به را ما

 

 نخواهیم تو غیرِ که خاموش، (14

 فریبی؟می چه عطا به را ما

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 
 

 اول بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 ی؟ـفریبیـم هـچ اـصَنم ازمـب

 ی؟ـفریبیـم هـچ اـدَغ به ازمـب
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 حیله مکر، دغل؛ مکار؛ :دَغا *

 

 
 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 
 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 

 

 فریبی؟می چه صَنما بازم 

فریبی؟می چه دَغا به بازم
  

 

 

 فریبی؟می چه صَنما بازم 

فریبی؟می چه دَغا به بازم
  

 

 

 

 

 

 

 فریبی؟می چه صَنما بازم 

 فریبی؟می چه دَغا به بازم

 

 

 فریبی؟می چه صَنما بازم 

فریبی؟می چه دَغا به بازم
  

 

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 اصلی غزل اول مرتبط با بیت ـ دفتر ششم مثنویاز بیت سه: 
 

 درَـبَ هدِ تا هرَ که ایدـب میازِـح 

 دآورَ ونـطاع عْمْطَ ،دوَـبْنَ زمـحَ
 (475، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 تدبیربا محتاط و زیرک؛ :حازم *
 

 یـرتـسیهـفتن ستزدَدُ یـیک او 

 صورتی مدَ هر هب را او خیال چون
 (476، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 

 داـخ الّاِ او رِـمک دـندانَ سـک 

 اـغدَ نزآ هوارَ و زـبگری خدا در
 (477، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 گرحیله :دَغا *

 

 اصلی غزل بیت اولمرتبط با  ـ مثنوی دفتر پنجماز بیت یک: 
 

 رَشـد سَـایَـال نـوارِ بَـا به دیـت 

 کَرَش گوشِنشنود پندِ دل آن 
 (2063، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

 سَـرَش نـایَـد بَـال دیـوارِ به تـا 

 کَرَش گوشِ آن دل پندِ نشنود

 
 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 7 ح ف ص  

  اصلی غزل بیت اولمرتبط با ـ از مثنوی دفتر سوم بیت دو: 
 

 ستیـعلّت دل در: دـگفتن اـانبی 

  ستآفتی شناسیحق در آن از که
 (2677، بیت سوممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 ستعلّتی دل در: دـگفتن اـانبی 

 ستآفتی شناسیحق در آن از که

 

 آن بیماری است این هم از تاثیرِ 

  او در جمله جُفتان ساری است زهرِ
 (2683، بیت مثنوی، دفتر سوم )مولوی،

 معنی زوج؛ قرین، همنشینجمع جُفت به :جُفتان *
 کنندهسرایت :ساری *

 است بیماری آن تاثیر از هم این 

 است ساری جُفتان جمله در او زهر

 

  اصلی غزل بیت اولمرتبط با از مثنوی دفتر دوم ـ بیت یک: 
 

 گفت غیـرِ راستـی نَرْهـانَدَت 

 خوانَدَتداد، سویِ راستی می
 (2730، بیت ومدمثنوی، دفتر  )مولوی،

 انَدَتـنَرْه یـراست رِـغی گفت 

 خوانَدَتمی راستی سویِ داد،

 

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 8 ح ف ص  

  اصلی غزل بیت اولمرتبط با از مثنوی دفتر ششم ـ بیت یک: 

 بس سَـرای پُر ز جمـع و اَنبُهـی 

 بینـان تُهـیپیـشِ چشـمِ عاقبت
 (866، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 مخفف انبوه؛ بسیار، متعدد :اَنبُه *

 اَنبُهی و جمع ز پُر سَرای بس 

 تُهی بینانعاقبت چشم پیشِ

 

  اصلی غزل بیت اولمرتبط با از مثنوی دفتر ششم ـ بیت دو: 

 ها فُشـارورتـت به صهست جمعیّ 

 ارـن از کردگـجمعِ معنی خواه، هی
 (3044، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 بیهوده؛ سخن یاوه :فُشـار *

 اساس و بیهوده است. آرامش ظاهری براساس انباشتگی چیزها بی

 و جمعیتِ خاطر را، براساس مرکز عدم، از خداوند بخواه.تو آرامش 
 

 

 فُشـار هاصورت به جمعیت هست 

 کردگار از هین خواه، معنی جمعِ

 
 فُشـار هاصورت به جمعیت هست 

 کردگار از هین خواه، معنی جمعِ

 

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 مـاریِ جسـست جمعیت ز بسینی 

 سمجسم را بر باد قایم دان چو اِ
 (3045، بیت ششممثنوی، دفتر  )مولوی،

جمعیت خاطر و آرامش درون، از کثرت و انباشتگی اجسام حاصل نیاید. 

 بدان که اجسام نیز مانند اسماء و کلمات بر پایۀ باد قرار دارد.

 

 جسم بسیاریِ ز جمعیت نیست 

 سماِ چو دان قایم باد بر را جسم

 

 
 اصلی غزل بیت اولمرتبط با از مثنوی دفتر چهارم ـ  ابیاتی: 

 

 بـار اعتمـادِ زَن بر آن کـو هیـچ 

 زمـان فـا خانه نـآمد او زِ کاراین 
 (163، بیت مثنوی، دفتر چهارم )مولوی،

 به :فـا *
 

 آن قیـاسش راست نـآمد از قَضـا 

 گرچـه سَتّـارست، هم بِدْهَد سَـزا
 (164، بیت مثنوی، دفتر چهارم )مولوی،

 یافتنهماهنگی یا سازگاری :آمدنراست *  گمان، حدس :قیاس *
 پاداش نیکی یا بَدی :سَـزا *

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 

 رس، آمِن مباشکه بَد کردی، بتَچون 

 انَد خُداشیروکه تخم است و بِزآن
 (165، بیت مثنوی، دفتر چهارم )مولوی،

 آسودهترس و بیمدر اطمینان و امن و امان؛ بی :آمِن *
 

 چنـد گاهـی او بپـوشـانَد که تـا 

 بَـد پشیمـان و حَیـاآیـدَت زآن 
 (166، بیت مثنوی، دفتر چهارم )مولوی،

 

 سُستدانست عقـلِ پـایآن نمی 

 رستکه سبـو دایم ز جـو نایَد دُ
  (173، بیت مثنوی، دفتر چهارم )مولوی،

 

 چنـانَش تَنـگ آوَرْد آن قَضـاآن 

 که منـافـق را کنَـد مـرگِ فُجـا
 (174، بیت مثنوی، دفتر چهارم )مولوی،

 مرگِ ناگهانی :مرگِ فُجا *

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 اصلی غزل بیت اولمرتبط با از مثنوی دفتر پنجم ـ  ابیاتی: 
 

 ای اَیـاز از تو  غالمـی نـور یافت 

 ون شتافتدنورَت از پَستی سوی گر
 (3353، بیت مپنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 
 یافت نـور غالمـی  تو از اَیـاز ای 

 شتافت وندگر سوی پَستی از نورَت

 

 

 دگیـحسـرتِ آزادگـان شـد بَن 

 دگی را چون تو دادی زندگیـبَن
 (3354، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

 ِبَندگی شـد آزادگـان حسـرت 

 زندگی دادی تو چون را بَندگی

 

 مؤمن آن باشد که اَندر جَزر و مَد 

 کافـر از ایمـانِ او حسرت خورَد
 (3355، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

 مَد و جَزر اَندر که باشد آن مؤمن 

 خورَد حسرت او ایمـانِ از کافـر

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 اصلی غزل بیت اولمرتبط با از مثنوی دفتر ششم ـ  ابیاتی: 
 

 عَالگر شود مـات اَندر این آن بُوالْ 

 آن نبـاشـد مـات، بـاشـد اِبتـال
 (2764، بیت ممثنوی، دفتر شش )مولوی،

 

 بُوالعَال آن این اَندر مـات شود گر 

 اِبتـال بـاشـد مـات، نبـاشـد آن

 

 یک بَـال از صـد بَـالاَش واخَـرَد 

 ها بَـرَدیک هُبـوطش بر مَعـارج
 (2765، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 ها؛ جمعِ مَعْرَجباالرفتن :مَعارج *

 

 خـامِ شوخی که رهـانیدش مُـدام 

 خـاماز خُمـارِ صدهـزاران زشتِ 
 (2766، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 شراب :مُدام *
 

 عاقبت او پختـه و اُستـاد شـد 

 جَست از رِقِّ جهـان وآزاد شد
 (2767، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 بندگی :رِقّ *

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 ستاز شـرابِ الیَـزالی گشت مَ 

 رَستاز ـالیق بشد مُمَیِّـز، از خـ
 (2768، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،
 

 دشـانـتقلیادِ سُستِ پُرز اعتقـ 

 دشـانـدیوز خیالِ دیـدۀ بی
 (2769، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 

 نَد اِدراکـشانای عجب چه فَـن زَ 

 نشـان؟پیـشِ جَـزر و مَـدِّ بَحـرِ بی
 (2770، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 
 اصلی غزل بیت اولمرتبط با از مثنوی دفتر سوم ـ  ابیاتی: 

 

 خَسی خیاطی دَعویِّ کنَد چون 

 اطلسی شَـه او شِـپی در دـافکنَ
 (684، بیت مثنوی، دفتر سوم )مولوی،

 فرومایه پَست؛ انسانِ :خَس *  ادعاکردن :دَعوی *

 

 خَسی خیاطی دَعویِّ کنَد چون 

 اطلسی شَـه او پیـشِ در افکنَـد

 

  



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 

 طـاقِ فـراخکـه بِبُـر ایـن را بَغَلْ 

 امتحـان پیدا شود او را دو شاخ زِ
 (685، بیت مثنوی، دفتر سوم )مولوی،

 قبا، لباس :بَغَلْطاق *

 فـراخ بَغَلْطـاقِ را ایـن بِبُـر کـه 

 شاخ دو را او شود پیدا امتحـان زِ
 

 دیـبَ هر انِـامتح ودیـنب رگَـ 

 دیـبُ مـرُست اـوَغ در خَنَّثـمُ هر
 (686، بیت مثنوی، دفتر سوم )مولوی،

  .دارد زنانه اَطوارِ که ردیمَ نامَرد؛ :مُخَنَّث *
 جنگ و پیکار :وَغا *

 بَـدی هر امتحـانِ نبـودی گَـر 

 بُـدی رُستـم وَغـا در مُـخَنَّث هر
 

 گیر پوشیده هرِزِ را مُخَنَّث خود 

 اسیر چون گردد زخم، ببیند چون
 (687، بیت مثنوی، دفتر سوم )مولوی،

  .دارد زنانه اَطوارِ که ردیمَ نامَرد؛ :مُخَنَّث *
 جنگ و پیکار :وَغا *

 گیر پوشیده زِرِه را مُخَنَّث خود 

 اسیر چون گردد زخم، ببیند چون

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 ومد بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 دوست؟ ای که بخوانیَم، لحظه هر

 ی؟ـفریبمی چه راـم دوست، ای
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 دوست؟ ای که بخوانیَم، لحظه هر 

فریبی؟می چه مرا دوست، ای

 اصلی غزل بیت اولمرتبط با غزلیات ـ دیوان از  ابیاتی: 
 

 مُردن رستـشِکَّ چون انی،ـتسِمی تو جان چون 

 مُردن رَستتَنـریـشی ،نـریـشی انِـج زِ تو با
 (2037غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 را حق لِـخلی زیرا را قـطَبَ این ردارـبَ 

 مُردن آذرَست گَر حیوان، آبِ و باغَست
 (2037غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 امرِ به که است نَمرود آتشِ به اشاره آذر: *  آبِ زندگانی :آبِ حیوان *

 .شد بَدَل باغ و گُلِستان به( ع)ابراهیم بر خداوند
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 «نَالْآفِلِي أُحِب َّ لَا قَالَ أَفَلَ فَلَم َّا ر ب َّي ه ذَا قَالَ كَوْكَبًا ر أَى اللََّيْلُ ع لَيْهِ ج نََّ فَلَم َّا»
 فرو چون. من پروردگار است این: گفت. دید ایستاره گرفت، فرو را او شب چون»

 «.ندارم دوست را شَوَندگانفرو: گفت شد،
 (76 آیه ،(6) انعامسوره  کریم،)قرآن

 «خَلِيلًا إ بْرَاهِيم  اللََّه  و اتََّخَذَ...»
 «.برگزید خود دوستیِبه را ابراهيم خدا و»...

 (125 آیه ،(4)سوره نساء  کریم،)قرآن

 

 «قَالُوا ح ر َّقُوه  و انْص رُوا آلِه تَكُمْ إ نْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ»
 «.دهيد نصرت را خود خدایانِ و بسوزانيدش بکنيد، کاری خواهيدمی اگر: گفتند»

 (68 آیه ،(21)سوره انبیاء  کریم،)قرآن

 «قُلْنَا ي ا نَار  كُونِي ب رْدًا و س لَامًا ع لَى إ بْرَاهِيم »
 «.باش سالمت و خنک ابراهيم بر آتش، ای: گفتيم»

 (69 آیه ،(21)سوره انبیاء  کریم،)قرآن



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 اصلی غزلبیت دوم مرتبط با از مثنوی دفتر چهارم ـ  دو بیت: 

 ما لِـاص لِـاص ستبوده نـشِکبُت 

 اـانبی جمله و، قّـح لِـخلی چون
 (814، بیت مثنوی، دفتر چهارم )مولوی،

 دهـبُتکَ در یـرَهای  مـدَرآیی رـگَ 

 ده ـمَعْبَ در اـم هـنَ آرَد ودـسُج بُت
 (815، بیت مثنوی، دفتر چهارم )مولوی،

 معبد گاه؛عبادت :مَعْبَده *  غالم بنده؛ :رَهی *

 

 اصلی غزلبیت دوم مرتبط با از مثنوی دفتر پنجم ـ  بیت چند: 
 

 شتاب و حرص از صفصف و وْقجَجَوْق 

 آب ویِـس زانـگُری شـزآت رِزـمُحْتَ
 (433، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

  .است اَجْواق جُوْق جمعِ دسته؛دسته :وْقجَجَوْق *
  کنندهپرهیز کننده؛دوری :مُحْتَـرِز *

 

 رـسَ دـآوردنبَر شـآتز م،رَـالجَ 

 رـخبیـب ای ارـاَلْاِعتب ارـعتبا
 (434، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 .بگیر عبرت بگیر، عبرت :اَلْاِعتبـار عتبـارا *
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ه | 18 ح ف ص  

 

 ولـگ گیجانِ ای آتش زدمی بانگ 

 ولـقب چشمـۀ منم ش،ـآت مـیَنِ من
 (435، بیت دفتر پنجممثنوی،  )مولوی،

 نادان ابله؛ گول: *
 

 رـنَظَبی ای اندکرده ندیبَچشم 

 رَرـشَ از زـمگْری هیچ و آی من در
 (436، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

 نیست دود و شَرار جااین خلیل ای 

 نیست نمرود خُدعـۀ و سِحْر که جز
 (437، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

  .جَهَد هوا به که آتشی پاره جرقَه؛ :شَرار *
 کاریفریب ری؛گحیله خُدعه: *
 

 ایهـفرزان اگر قـح لِـخلی چون 

 ایهـپروان تو و توست آبِ شْـآت
 (438، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،
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 اصلی غزلبیت دوم مرتبط با ثنوی دفتر پنجم ـ دیگر از م سه بیت: 

 بلَخشک رـکوث زِ دیدی را کههر 

 بتَ و مرگ چونهم دارمی شدشمنَ
 (1237، بیت پنجممثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 لَبخشک کوثـر زِ دیدی را کههر 

 تَب و مرگ چونهم دارمی دشمنَش
 

 تو امِـم و است تو ایـابـب گرچه 

 تو امِـآشخون هست حقیقت کو
 (1238، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

مادر مام: *

 رـسِیَ این بیاموز قـح لِـخلی از 

 درـپ از اوّل زارـبی او دـش که
 (1239، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 اهللخلیل ابراهیم خلیل: *
رَوش و سُنَّت معنیِبه سیره جمعِ :سِیَر *
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 سوم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 نیست اـوف را رـعُمْ و تو ریـعُمْ

 ی؟ـریبـفمی چه اـوف به ازمـب
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 نیست وفا را عُمْر و تو عُمْری 

 فریبی؟می چه وفا به بازم
 

 

 نیست وفا را عُمْر و تو عُمْری 

فریبی؟می چه وفا به بازم

  اصلی غزلوم بیت سمرتبط با چند بیت از مثنوی دفتر پنجم ـ: 
 

 فَراغ و پایان نیست را سخن این 

 زاغ؟ تو کُشتی چرا حق خلیلِ ای
 (765، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

 فَراغ و پایان نیست را سخن این 

 زاغ؟ تو کُشتی چرا حق خلیلِ ای
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 اهـسی زاغِ نعـرۀ و اغـکاغْـک 

 واهـخرـعُمْ به دنیا باشد اًـدایم
 (767، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 عُمْرخواهنده خـواه:عُمْـر * قارقار کالغ؛ بانگِ :کـاغـاغْک *
 

 چو ابلیس از خدایِ پاکِ فَردهم 

 درخواست کردتا قیامت عُمْرِ تَن 
 (768، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 نظیرهمتا؛ بییگانه؛ بی :فَرد *
 

 کَندن استتوبـه، همه جانعُمْـرِ بی 

 مرگِ حاضر، غایب از حق بودن است
 (770، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

 عُمْـر و مرگ این هردو با حق خَوش بُوَد 

 خـدا آبِ حیـات آتش بُوَدبی
 (771، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 «الْع الَمِينَ ر ب َّ لِلََّهِ و م م اتِي و م حْي اي  و نُس كِي ص لَاتِي إ نََّ قُلْ»
 «.است جهانيان پروردگار خدا آن برایقربانی من و زندگی من و مرگ من  و من نماز :بگو»

 (162 آیه ،(6) سوره انعام کریم،)قرآن
 

 لعنت بـود کـوأثیـرِ ـآن هم از ت 

 رْجُوـشد عُمْدر چنان حضرت همی
 (772، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،
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 از خـدا غیرِ خـدا را خواستـن 

 ست و کُلّی کاستنظَـنِّ افزونی
 (773، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

 خاصه عُمْـری غرق در بیگانگـی 

 شـانگـیدر حضـورِ شیـر، روبَـه
 (774، بیت پنجممثنوی، دفتر  )مولوی،

 حیله و تزویر :شـانگـیروبَـه *
 

 تَـر روَم ـرِ بیشَـم دِه که تـا پـسعُمْ 

 مَهْلَـم افزون کن که تا کمتر شوَم
 (775، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 دادن؛ درنگ و آهستگیمهلت مَهْل: *
 

  تـا کـه لعنت را نشـانـه او بُـوَد 

 جو بُوَدبَد کسی باشد که لعنت
 (776، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

  پروردن استعُمْرِ خوش، در قُرب، جان 

 خوردن است عُمْرِ زاغ از بهـرِ سِرگیـن
 (777، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

   شدن، نزدیکینزدیک قُرب: *
 فضلۀ چارپایان سِرگین: *
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 ِاست پروردنجان قُرب، در خوش، عُمْر  

 است خوردنسِرگیـن بهـرِ از زاغ عُمْرِ

 

  خورَمعُمْـرِ بیشَـم دِه که تا گُـه می 

 دایم اینَـم دِه که بـس بَدگوهـرَم 
 (778، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

  

 ِخورَممی گُـه تا که دِه بیشَـم عُمْـر  

 بَدگوهـرَم بـس که دِه اینَـم دایم

 

 دهـانخـوارَست آن گَندهگُـه گَرنه 

 گویـدی کز خـویِ زاغـم وارَهـان 
 (779، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 آزاد کن؛ رها کن وارَهان: *
   
 دهـانگَنده آن خـوارَستگُـه گَرنه 

 وارَهـان زاغـم خـویِ کز گویـدی

  
 دهـانگَنده آن خـوارَستگُـه گَرنه 

 وارَهـان زاغـم خـویِ کز گویـدی
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 چهارم بیت -برنامه اصلی  غزل: 

 جیحون به شودنمی سیر دل

 ی؟ـفریبمی چه اـسَق به را او
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 دهندهآب سَقـا: *  رود؛ دریا جیحون: *

 

 مـپنج بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 ست چشم بی توتاریک شده

 ی؟ـفریبمی چه ما را به عصـا
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   سو شدن و نابینا شدن چشمکم :شدن چشمتاریک *
 

  اصلی غزلبیت پنجم مرتبط با چند بیت از مثنوی دفتر ششم ـ: 

 شَوی، تـی میشویمیهر دَمی پُـر  

 که در کفِ صُنـعِ وِیـیپـس بِـدان
 (3340، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 شَویمی تـی شوی،می پُـر دَمی هر 

 وِیـی صُنـعِ کفِ در کهبِـدان پـس
  

 شَویمی تـی شوی،می پُـر دَمی هر 

 وِیـی صُنـعِ کفِ در کهبِـدان پـس
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 بنـد از چشـم، روزی که رَود چشـمْ 

 سـان شیدا شودصُنـع از صـانِع چه
 (3341، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

   

 ْدرَو که روزی چشـم، از بنـدچشـم  

 شود شیدا سـانچه صـانِع از صُنـع

 
 ْدرَو که روزی چشـم، از بنـدچشـم  

 شود شیدا سـانچه صـانِع از صُنـع
 

 داری تو، به چشـمِ خود نِگـر چشـم 

 خبـر مَنگـر از چشـمِ سفیـهی بی
 (3342، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 

  گـوش داری تو، به گوشِ خود شنـو 

 باشی گِـرو؟گـوشِ گـوالن را چـرا 
 (3343، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،

 

  بی ز تقلیـدی، نظـر را پیشـه کن 

 هـم برایِ عقـلِ خود اندیشـه کن
 (3344، بیت مثنوی، دفتر ششم )مولوی،
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 ششم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 ای دوست، دعا وظیفـۀ ماست

 ی؟ـفریبمی چه ما را به دعـا
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 ماست وظیفـۀ دعا دوست، ای 

 فریبـی؟می چه دعـا به را ما

 
 

 ماست وظیفـۀ دعا دوست، ای 

 فریبـی؟می چه دعـا به را ما

 

 

  اصلی غزلبیت ششم مرتبط با ـ  دومچند بیت از مثنوی دفتر: 

 رـخَبِ را ما ما، دستِ از رـگیدست 

 دَرـمَ ما پـردۀ ،و رداربَ را ردهـپ
 (2444، بیت مدومثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 دـپلی سِفْنَ نـازی را ما ر،ـخَ ازـب 

 دـرسی ما وانِـاستخ اـت شکاردَ
 (2445، بیت دوممثنوی، دفتر  )مولوی،
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 سخت دِـبن این ارگانـبیچ ما چو از 

 تخت؟ و تاجبی هِـشَ ای شایدگُ کی
 (2446، بیت ممثنوی، دفتر دو )مولوی،

 

 وَدود ای را رانـگِ لِـقف چنیناین 

 ود؟ـگش تو لِـفض که زـج تواند هک
 (2447، بیت مدومثنوی، دفتر  )مولوی،

 بخشش؛ احسان؛ نیکویی فَضل: *  بسیار مهربان؛ دوستدار وَدود: *
 

 رـسَ مـگردانی تو ویـس زخود، ما 

 ترنزدیک ما به ما از یتـو چون
 (2448، بیت مدومثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 «الْو ر يدِ ح بْل  مِنْ إ لَيْهِ أَقْرَب  حْنُ... نَ »
 «.تریمنزدیک او به گردنش رگ از ما ...»

 (16 آیه ،(50) سوره ق کریم،)قرآن

 

 ستوت مِـتعلی و بخشش هم اـدع نـای 

 ؟سترُ چه از ستانگلِ ،نخَلْگُ در هنَ گر
 (2449، بیت مدومثنوی، دفتر  )مولوی،

  خانۀ حمامآتش گُلْخَن: *
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 «لِزَامًا ي كُونُ فَس وْف  كَذََّبْتُمْ فَقَدْ ۖ   د ع اؤُكُمْ لَوْلَا ر ب َّي ب كُمْ ي عْب أُ م ا قُلْ »
 ذیبتک شماپروردگار من هيچ اعتنایی به شما نداشت. ولی  ،نبود دعایتان اگر که بگو »

 «.بود خواهد همراهتان( تکذیب این) کيفر پس و کردید
 (77 آیه ،(25) سوره فرقان کریم،)قرآن

 

 فَلْي سْتَج يب وا ۖ   د ع ان  إ ذَا الد َّاع  د عْو ةَ أُج يب  ۖ   قَر يبٌ فَإ نَِّي ع نَِّي عِب ادِي س أَلَك  و إ ذَا »

 « ي رْشُد ونَ لَع لََّه مْ ب ي و لْي ؤْمِنُوا لِي
 دعایِ و نزدیکم من گمانبی که بگو بپرسند، تو از من درباره من بندگان هرگاهو  »

 انایم من به و بپذیرند مرا دعوت آنان باید پس. کنممى اجابت خواند مرا کهرا  دعاکننده

 «.یابند راست راه که باشد .آورند
 (186 آیه ،(2) سوره بقره کریم،)قرآن

 

 «فَو يْلٌ لِلْم ص لِّين »
 «.پس وای بر نمازگزاران »
 (4 آیه ،(107) سوره ماعون کریم،)قرآن

 

 «و ي مْنَع ونَ الْم اع ونَ »
 «.دارندو مایحتاج زندگی را ]از آنان[ دریغ می »

 (7 آیه ،(107) سوره ماعون کریم،)قرآن
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  اصلی غزلبیت ششم مرتبط با چند بیت از دیوان اشعار سنایی ـ: 

 واال آن و ستادون این که ،منزل جان و جسم در مکن 

 ا ـاینج نه و باش اـآنج نه ،هـنِ رونـبی دو هر زین مدَقَ 
 (، در مقامِ اهلِ توحید7سنایی، قصیدۀ شماره حکیم)

 

 ایمان چه و رفحَ آن فرکُ چه ،افتی دور راه از بهرچ 

 زیبا چه و نقش آن زشت چه مانی، وا دوست از بهرچ
 (، در مقامِ اهلِ توحید7سنایی، قصیدۀ شماره حکیم)

 

  ندازدبراَ هـگَآن ابـنق ،رآنـق رتِـحض روسِـع 

 اـغوغ از دـبینَ دجرَّمُ را انـایم کِـدارُالمُل هـک
 (، در مقامِ اهلِ توحید7سنایی، قصیدۀ شماره حکیم)

 

 یـنقش جز نیست تنصیبَ رآنـق از رگَ دوَبْنَ عجب 

 اـنابین چشمِ دـنیابَ یـرمگَ جز دـخورشی از که 
 (توحید ، در مقامِ اهل7ِسنایی، قصیدۀ شماره حکیم)

 

 لبُگسَـ پِی دار اـدنی ز دـایـب همی تدینَ رـاگ 

 آوابی و حرفبی بُوَد ساعت هر تو با حرصش که
 (، در مقامِ اهلِ توحید7سنایی، قصیدۀ شماره حکیم)
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 شب ندرکاَ ترس هگَآن ،حرص از آموختی لمعِ چو 

 االـک رَدـبَ رـتَدهـگُزی دـآی راغـچ با دزدی چو
 (، در مقامِ اهلِ توحید7قصیدۀ شماره سنایی، حکیم)

 

  ایدـنگش چـهی اـرعن جویریاست یـشتمُ این از 

 ردابودَ زِ دین ردِدَ و جوی انـسَلم ز یـمسلمان
 (، در مقامِ اهلِ توحید7سنایی، قصیدۀ شماره حکیم)

 

  صحبت رـبِبُ النـهااَـن ز ،یـترسهمی حمترَ از رـگَ 

 اـعَنق دـش هـرَست تزلَـعُ به رانـگیونـزب دامِ از که
 (، در مقامِ اهلِ توحید7سنایی، قصیدۀ شماره حکیم)

 

  تـرحم و تـأفرَ راهِ زِ دهللـحمب اریـب راـم 

 اـاشی ۀخِطِ از عقل درَـبَ دتـوح خِطِّۀ سوی به
 (، در مقامِ اهلِ توحید7سنایی، قصیدۀ شماره حکیم)

 

  اصلی غزلبیت ششم مرتبط با یک بیت دیگر از اشعار سنایی ـ: 

 

 است وی حجابِ راهرو شود بسته هرچه به 

 نماز  خواه گیر، ادهجّسَ و فمُصحَ خواه تو
 (سناییحکیم)

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 هفتم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 دادی نـاَم الِـمث که را آن

 فریبی؟ می چه رَجا و خوف با
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  امیدداشتن؛ ترسیدن رَجا: *   فرمان مثال: *

 دادی اَمن مثالِ که را آن 

 فریبی؟می چه رَجا و خوف با
 

 

 دادی اَمن مثالِ که را آن 

 فریبی؟می چه رَجا و خوف با
 

 هشتم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 گفتـی به قضـایِ حـق رضـا دِه

 ی؟ ـفریبمی چه ما را به قضـا
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 دِه رضـا حـق قضـایِ به گفتـی 

 فریبـی؟می چه قضـا به را ما
 

 دِه رضـا حـق قضـایِ به گفتـی 

 فریبـی؟می چه قضـا به را ما

 

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 32 ح ف ص  

  اصلی غزلبیت هشتم مرتبط با یک بیت از مثنوی دفتر سوم ـ: 

 باز فرمـود او که اَندر هر قَضـا 

 مَـر مسلمـان را رضـا بـاید رضـا
 (1364، بیت مثنوی، دفتر سوم )مولوی،

 قَضـا هر اَندر که او فرمـود باز 

 رضـا بـاید رضـا را مسلمـان مَـر
 

 ،نشكيبد من بالي بر و ندهد رضا ،من قضاي به هركه»: فرمود متعال خداوند

 «.بجويد من جز خدايي بايد
 (روایت)

 

 نُهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 دَرد این دَواپذیر نیست چون

  ی؟ـفریبمی چه دَوا به را اـم
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   پذیرقابل عالج؛ درمان :دَواپذیر *

 دَرد این دَواپذیر نیست چون 

 فریبـی؟می چه دَوا به را مـا
 

 دَرد این دَواپذیر نیست چون 

 فریبـی؟می چه دَوا به را مـا

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 33 ح ف ص  

 اصلی غزلبیت نُهم مرتبط با از دیوان غزلیات ـ  دو بیت: 

 

 رویان واجب وفـا نبـاشدبر شـاهِ خوب 

 ای زَردروی عـاشق تو صبـرکن وفـا کن
 (2039غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 

 دَردی است غیرِ مُـردن آن را دَوا نبـاشد 

 پس من چگونه گویم کاین دَرد را دوا کن؟
 (2039غزل شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 

 دهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 تنها خوردن چو پیشـه کردی

  ی؟ـفریبمی چهصَـال  به را اـم
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

که فقط اگر هشیارانه از جنس خدا شویم، کنایه از اِمساک و بخیلی؛ و اشاره به این تنهاخوردن: *

   ذهنی.شویم؛ نه با منِاز زندگی برخوردار می
  دادن کاریخوردن یا انجامآوازدادن برای طعام صَـال: *

 کردی پیشـه چو خوردن تنها 

 فریبـی؟می چه صَـال به را مـا
 

 کردی پیشـه چو خوردن تنها 

 فریبـی؟می چه صَـال به را مـا

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 34 ح ف ص  

 یازدهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 ما شکستی اطِـگِ نشـچن چون

  ی؟ـفریبمی چه تاسـه به را اـم
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   تار طنبوری است دارای سه :تاسـه *

 شکستی ما نشـاطِ چنـگِ چون 

  فریبـی؟می چه تاسـه به را مـا
 

 شکستی ما نشـاطِ چنـگِ چون 

  فریبـی؟می چه تاسـه به را مـا
 

 
  اصلی غزلبیت یازدهم مرتبط با یک بیت از مثنوی دفتر سوم ـ: 

 

 پس عدَم گردم عدَم چون اَرغَنـون 

 گـویـدم اِنّـا اِلَـیْـهِ راجِـعُـون
 (3906دفتر سوم، بیت ، مثنوی )مولوی،

 

  اصلی غزلبیت یازدهم مرتبط با یک بیت از مثنوی دفتر پنجم ـ: 

 سـو ببین کین اَرغَنـونهین بیا زین 

 زنَد یا لَیْتَ قَـومـی یَعلَمُـونمی
 (4123دفتر پنجم، بیت ، مثنوی )مولوی،

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 35 ح ف ص  

  اصلی غزلبیت یازدهم مرتبط با یک رباعی از دیوان شمس ـ: 

 مالَـع ونِـاَرغَن گشتم تو قِـعش از 

 حوالماَ شده اشـف تو ـۀزخم وَز
 (1136رباعیات، رباعی شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 

 شکالماَ همه شده چنگ ماننـدۀ 

 نالممی مرا زنیمی که پرده هر
 (1136رباعیات، رباعی شماره ، دیوان شمس )مولوی،

 

 دوازدهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 وازیـنمی چو اـم بی را اـم

 ی؟ـفریبمی چه اـم با را اـم
  (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 نـوازیمی چو مـا بی را مـا 

 فریبـی؟می چه مـا با را مـا
 

 نـوازیمی چو مـا بی را مـا 

 فریبـی؟می چه مـا با را مـا

 
 

 

 

 



 هبرنام طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 36 ح ف ص  

 سیزدهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 جان تو شِـپی به رـکَمبسته ای

 ی؟ـفریبمی چه اـقب به را اـم
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  شود. نوعی لباس جلوباز بلند مردانه که دوطرف جلو آن با دکمه بسته می قَبـا: *
 

 جان تو پیـشِ به کَمـربسته ای 

 فریبـی؟می چه قبـا به را مـا
 

 جان تو پیـشِ به کَمـربسته ای 

 فریبـی؟می چه قبـا به را مـا

 
 چهاردهم بیت –اصلی برنامه  غزل: 

 نخواهیم تو غیرِ که خاموش،

 فریبی؟می چه عطا به را ما
 (2740)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 بخشش عطـا: *

 
 

 780برنامه شماره  اشعارپایان 

 

 


