
گاهن خالق عشق هب  انم ی
 

  

 غزل اصلی برنامه:
 

 2002 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 

 

 بین سُلطانْ آن داناییِ و سازیسَبَب تو (1

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ

 

 بین مومی از نرمتر او کفِ اندر آهن (2

 بین پنهان را اختر او رُخِ نورِ پیشِ

 

 نِگَر اندیشه قُلْزُمِ بیا اندیشه، نَمِ (3

 بین جانْ اکنون هَله بِدیدی، چرخ صورتِ

 

 ییمشتری چنین به خر، ای بِنَفْروختی جانْ (4

 بین ارزان علف چو جانْ غمش، بازارِ به رو

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 حرکت نماید سخت او بر بِفْسُرد، کِههر (5

 بین آسان را جنبش و، شو گَرم اندکی

 

 دلیل و بَحث طلبِ از دِماغ تو کردی خشک (6

 بین بُرهان لُمَعِ و فکر زِ ویشْخ بِفَشان

 

 سنجیمی بِدان و مُعَیَّنْت میزانِ هست (7

 بین میزانبی زَرِ و بِگُذار میزان هَله

 

 فَراخ جایِ نَفَسی و تَنگ موضِعِ نَفَسی (8

 بین میدانْ را همه پسْ آن از و نوش جانْ میِ

 

 اَعُوذْ قُلْ خوانهمی دیو را تو ستکرده سِحر (9

 بین ریحان و گُل جمله دی،ش سَرسبز کهچون

 

 جهان جمله شود سبز شدی سرسبز تو چون (10

 بین اَبْدان و عَرَض در عَجبی اِتِّحادی

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 بَرگردد تو سَرِ و زَنیّ چرخ دَمی چون (11

 بین گَردان خود سَرِ چونهم و بِنْگَر را چرخ

 

 باشی کُل مَثَلِ جهانی، جُزوِ تو کهزان (12

 بین اناَرک از صفتِ آن صفتت، شد نو که چون

 

 بدن چو صُنْعَش و آمد لباس چو اَرکانْ همه (13

 بین انسان بدنِ لباسی؟ مغرورِ چند

 

 ببین اَعمال ۀآیین در تو ایمانْ رویِ (14

 بین ایمان شَعْشَعۀ دَرآ، و بَردار پرده

 

   نی اِحسان بِجو، حُسنْ یی،شده عاشق تو گَر (15

 بین اِحسان بنِشین زمانی، عَبّاسِ تو وَرْ

 

 گوید او این از پس را، خود هِشَ کردم البه (16

 بین پایانبی دُرِ بِجوشد دریاش که چون

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 اول بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815✨ 001 

 بین سُلطانْ آن داناییِ و سازیسَبَب تو

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ
 (٢٠٠٢ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
 

 

 

 

 

 

 

 نبی سُلطانْ نآ داناییِ و سازیسَبَب تو 

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ

 

 

 

 

 

 بین سُلطانْ آن داناییِ و سازیسَبَب تو 

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 
 بین سُلطانْ آن داناییِ و سازیسَبَب تو 

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ

 

 

 

 بین لطانْسُ آن داناییِ و سازیسَبَب تو 

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 بین سُلطانْ آن داناییِ و سازیسَبَب تو 

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ

 

 

 بین سُلطانْ آن داناییِ و سازیسَبَب تو 

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 بین سُلطانْ آن داناییِ و سازیسَبَب تو 

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ

 بین سُلطانْ آن داناییِ و سازیسَبَب تو 

 بین امکانْ او کَفِ در نَبُوَد، مُمکن آنچ

📝 ✨ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 

 اصلی غزل کلیت و اول بیت مفهوم تبیین در - حافظ دیوان غزلیات از بیتیک: 

 815 ✨ 002 

 ددهن کوشش به نه وصالش گرچه 

 بکوش توانی که دل ای قدر هر
 (٢٨۴ شمارۀ غزل غزلیات، دیوان حافظ،)

📝 ✨ 

 

 

  اصلی غزل اول بیت و کلیت مفهوم تبیین در - مثنوی پنجم دفتر از ایبریده: 

 815 ✨ 003 

 رَوَد سُنَّت بر احوالْ بیشتَر، 

 شود سُنَّت خارقِ قُدرتْ، گاه
 (١۵۴۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 004 

 مَزه با نَهاده عادت و سُنَّت 

 معجزه عادتْ خَرْقِ کرده باز،
 (١۵۴۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 005 

 نیست موصول ما به عِزّ گَر سَبَببی 

 نیست مَعْزول سَبَب عَزْلِ از قُدرت
 (١۵۴۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 

 815 ✨ 006 

 مَپَر بیرون سَبَب گرفتارِ ای 

 مَبَر ظَنْ مُسَبِّب آن عَزْلِ کْلی
 (١۵۴٧ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 007 

 آوَرَد مُسَبّب آن خواهد هرچه 

 دَرَدبَر هاسَبَب مُطْلَقْ قُدرتِ
 (١۵۴٨ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 008 

 نَفاذ رانَد سَبَب بر اَغْلَب لیکْ 

 مُراد جُستن طالبی بدانَد تا
 (١۵۴٩ بیت پنجم، دفتر مثنوی، ی،مولو)

 شدنتمام و سَرآمدنبه: نَفاذ *
 815 ✨ 009 

 مُرید؟ جویَد رَهْ چه نَبْوَد سَبَب چون 

 بِدید بایدمی راه در سَبَب پس
 (١۵۵٠ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 010 

 هاستپَرده نَظَرها بر هاسَبَب این 

 سِزاست را صُنعَش دیدار، هر نه که
 (١۵۵١ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 

 815 ✨ 011 

 کُنسوراخ سبب باید ییدیده 

 بُن و بیخ از بَرکَنَد را حُجُب تا
 (١۵۵٢ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 اساس از باره؛یک :بُنوبیخ از *  هاپرده ها؛حجاب: حُجُب *

 815 ✨ 012 

 المَکان اَنْدَر بیند مُسَبِّب تا 

 دُکان و اَکْساب و جَهْد نَددا هَرزه
 (١۵۵٣ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 013 

 شَر و خیر هر رَسَدمی مُسبب از 

  پدر ای وَسایِط و اَسْباب نیست
 (١۵۵۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 014 

 راهشاه بر مُنعَقِد خیالی جُز 

 چندگاه غَفْلَت دورِ بمانَد تا
 (١۵۵۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

📝 ✨ 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 

 اصلی غزل اول بیت و کلیت مفهوم تبیین در - مثنوی دوم دفتر از ایبریده: 

 
 815 ✨ 015 

 بِنِه دریا در پای سلیمان، با 

 زرِه صد سازد آب داوود، چو تا
 )٣٧٨١ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 815 ✨ 016 

 حاضرست جمله پیشِ سلیمان، آن 

 ساحرست و دبنچشم غیرت لیک
 )٣٧٨٢ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 815 ✨ 017 

 فَضول و خوابناکیّ و جهل ز تا 

 مَلول وِی از ما و ما پیشِ به او
 )٣٧٨٣ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 اندوهگین افسرده؛ :مَلول *

 815 ✨ 018 

 رعد بانگِ آرَد سَر دردِ را تشنه 

 سَعد ابرِ کَشاند کو نداند چون
 )٣٧٨۴ بیت دوم، دفتر مثنوی، ،مولوی(

 مبارک خجسته،: سَعد *



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 

 815 ✨ 019 

 روان جوی در ستمانده او چشم 

 آسمان آبِ ذوقِ از خبربی
 )٣٧٨۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 815 ✨ 020 

 رانْد اسباب سوی همّت مَرکبِ 

 ماند محروم الجَرَم مُسَبِّب از
 (٣٧٨۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 021 

 عَیان را مُسَبِّب او بیند آنکه 

 جهان؟ هایسبب بر دل نهَد کی
 )٣٧٨٧ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،(

📝 ✨ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 

 اصلی غزل اول بیت و کلیت مفهوم تبیین در - مثنوی سوم دفتر از ایبریده: 

 

 815 ✨ 022 

 ییدیده هاسَبَب چون طفلی ز تو 

 ییبَرچَفْسیده جهل از سَبَب در
 )٣١۵٣ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 ایچسبیده: ییچَفْسیده *
 

 815 ✨ 023 

 غافِلی مُسَبِّب از هاسَبَب با 

 مایلی زان هاروپوش این سویِ
 )٣١۵۴ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 

 815 ✨ 024 

 زنیمی سَر بَر رفت، هاسَبَب چون 

 کُنیمی اهاـرَبَّن و اـرَبَّن
 )٣١۵۵ بیت سوم، فترد مثنوی، مولوی،(

 

 815 ✨ 025 

 سَبَب سویِ برو: گویدمی رَبّ 

 عجب ای کردی؟ یاد صُنعَم ز چون
 (٣١۵۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 احسان کردن،نیکی کار؛ عمل، آفریدن؛ آفرینش،: صُنع *



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 

 

 815 ✨ 026 

 همه بینم را تو من پس زین: گفت 

 دَمدَمه وآن سَبَب سویِ ننگرم
 (٣١۵٧ بیت سوم، دفتر نوی،مث مولوی،)

 فریب و مکر آوازه؛ شهرت؛: دَمدَمه *

 

 815 ✨ 027 

 توست کار لَعادُوا، رُدُّوا: گویدش 

 سُست میثاق، و توبه اندر تو ای
 (٣١۵٨ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 نهی آن از که آنچه به دوباره شوند، برگردانده جهان این به آنان اگر: لَعادُوا رُدُّوا*

 .گردند باز اند،هشد
 

 است واقف ایبنده چنین ایمانیسست به که پروردگار حضرت *

 همان مفتون دوباره بازگردانم، اسباب عالَمِ به را تو هرگاه: فرمایدمی

 ای است همین تو کار. بریمی یاد از مرا و شویمی ظاهری علل و اسباب

 .عهدسست و شکنتوبه بنده

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 

 815 ✨ 028 

 لَعَادُوا رُدُّوا وَلَوْ قَبْلُ مِنْ يُخْفُونَ كَانُوا مَا لَهُمْ دَابَ بَلْ»

 «لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ عَنْهُ نُهُوا لِمَا

 بدین انآن اگر و شود، آشکار آنان بر داشتندمی پوشیده پیش زین که را آنچه بلکه»

 البته و .بازگردند اندشده نهی آن از بدانچه دوباره شوند، آورده باز چهان

 .«زناندروغ اندایشان
 (٢٨ آیه ،(۶) انعام سوره کریم،قرآن)

 815 ✨ 029 

 کنم رحمت ننگرم، آن من لیک 

 تَنَم رحمت بر ست،پُرَّ رحمتم
 (٣١۵٩ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 030 

 «...  شَيْءٍ كُلَّ وَسِعَتْ وَرَحْمَتِي  ...»

 «است ...  گرفته فرا را شیاءا همه( تعالی حق) من رحمت و» ... 

 (١۵۶ آیه ،(٧) اعراف سوره کریم،قرآن)

 815 ✨ 031 

 عطا بِدْهم بَدت، عهدِ ننگرم 

 مرا خوانیمی چو دَم این کَرَم، از
 (٣١۶٠ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

📝 ✨ 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 دوم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 032 

 بین مومی از نَرمتر او کف اندر آهن

 بین پنهان را اختر او رُخِ نورِ پیش
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 

 
 

 

 بین مومی از نَرمتر او کف اندر آهن 

 بین پنهان را اختر او رُخِ نورِ پیش

 

 بین مومی از نَرمتر او کف اندر آهن 

 بین پنهان را اختر او رُخِ نورِ پیش

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 سوم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 033 

 نِگَر اندیشه قُلزمِ بیا اندیشه نَمِ

 بین جان اکنون هله، بدیدی، چرخ صورتِ
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 

 
 

 

 ِنِگَر اندیشه قُلزمِ بیا اندیشه نَم 

بین جان اکنون هله، بدیدی، چرخ صورتِ

 

 ِنِگَر اندیشه قُلزمِ بیا اندیشه نَم 

بین جان اکنون هله، بدیدی، چرخ صورتِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 چهارم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 034 

 ییمُشتری چُنین به خَر، ای بِنَفْروختی جانْ

 بین اَرزان عَلَف چو جانْ غَمَش، بازارِ به رو
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 

 
 

 

 ْییمُشتری چُنین به خَر، ای بِنَفْروختی جان 

 بین اَرزان عَلَف چو جانْ غَمَش، بازارِ به رو

 

 

 ْییمُشتری چُنین به خَر، ای بِنَفْروختی جان 

 بین اَرزان عَلَف چو جانْ غَمَش، بازارِ به رو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 تریمش» کلیدواژه و اصلی غزل چهارم بیت  مفهوم تبیین در - مثنوی پنجم دفتر از ایبریده»: 

 815 ✨ 035 

 ستیکی خود دارد، سود کو مشتری 

 ستشَکی و رَیب او در را ایشان لیک
 (۱۴۶۱ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 گمان شک، :ریب *

 815 ✨ 036 

   شُکوهبی مشتریِّ هوایِ از 

 گروه این دادند باد را مشتری
 (۱۴۶۲ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 037 

 اشْتَری اهللُ ماست مشتریِّ 

 آ برتر هین مشتری هر غمِ از

 (۱۴۶۳ بیت پنجم، فترد مثنوی، مولوی،)

 .رودمی کاربه خریدن معنیبه غالباً اما است فروختن هم و خریدن معنیبه هم خرید؛ :اِشْتَری *

  ماست، مشتری «خردمی خداوند: »است فرموده که کسی *

 .بیا باالتر اعتبار فاقد مشتریانِ غم از باش هوشبه

 815 ✨ 038 

 «  ...الْجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمْ ؤْمِنِينَالْمُ مِنَ اشْتَرَى اللَّهَ إِنَّ »

 « ... است خریده بهشت بهای به را مؤمنان مال و جان خداوند،» 

 (١١١ آیه ،(٩) توبه سوره کریم،قرآن)



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 19 ح ف ص  

 815 ✨ 039 

 است تو جویانِ که جو مشتریی 

 است تو پایانِ و آغاز عالِمِ
 (۱۴۶۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 طالب جوینده،: جویان*

 815 ✨ 040 

 دست به تو را مشتری هر مَکَش هین 

 است بَد معشوقه دو با ْبازیعشق
 (۱۴۶۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 کردنطلب معنیبه اینجا در کردن،گدایی کردن،لمس: کشیدندستبه*

 815 ✨ 041 

 «... جَوْفِهِ فِي يْنِقَلْبَ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا» 

 ... « است ننهاده قلب دو مردی هیچ درون در خدا» 

 " را خدا هم و باشد داشته دوست را شیطان هم شخصیک که ندارد امکان یعنی"

 (۴ آیه ،(٣٣) احزاب سوره کریم،)قرآن
 

 815 ✨ 042 

 «بِالْعِبَادِ رَءُوفٌ اللَّهُوَ اللَّهِ مَرْضَاتِ ابْتِغَاءَ نَفْسَهُ يَشْرِي مَنْ النَّاسِ وَمِنَ»

 بر خدا. کند فدا را خویش جان خدا خشنودی جُستن برای مردم از دیگر کسی»

 .«است مهربان بندگان این
 (٢٠٧ ایه ،(٢) بقره سوره کریم،قرآن)

📝 ✨ 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 پنجم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 043 

 حرکت نماید سخت او بر بِفسُرد، کِه هر

 بین آسان را نبشج و، شو گرم اندکی
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 حرکت نماید سخت او بر بِفسُرد، کِه هر 

 بین آسان را جنبش و، شو گرم اندکی

 

 حرکت نماید سخت او بر بِفسُرد، کِه هر 

 بین آسان را جنبش و، شو گرم اندکی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 ششم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 044 

 دلیل و بَحث طَلَبِ از دِماغ تو دیکر خُشک

 بین بُرهانْ لُمَعِ و فکر زِ خویشْ بِفَشان
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 دلیل و بَحث طَلَبِ از دِماغ تو کردی خُشک 

  بین بُرهانْ لُمَعِ و فکر زِ خویشْ بِفَشان

 

 دلیل و بَحث طَلَبِ از دِماغ تو کردی خُشک 

  بین بُرهانْ لُمَعِ و فکر زِ خویشْ فَشانبِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 هفتم بیت - برنامه اصلی غزل: 

 815 ✨ 045 

 سَنجیمی بِدان و مُعَیَّنْت میزانِ هست

 بین میزانْبی زَرِ و بِگُذار میزان هَله
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 سَنجیمی بِدان و مُعَیَّنْت میزانِ هست 

  بین میزانْبی زَرِ و گُذاربِ میزان هَله

 

 سَنجیمی بِدان و مُعَیَّنْت میزانِ هست 

  بین میزانْبی زَرِ و بِگُذار میزان هَله

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 23 ح ف ص  

 هشتم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 046 

 فَراخ جایِ نَفَسی و تَنگ موضِعِ نَفَسی

 بین میدانْ را همه پَسْ آن از و نوش جانْ میِ
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، ندیوا مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 فَراخ جایِ نَفَسی و تَنگ موضِعِ نَفَسی 

  بین میدانْ را همه پَسْ آن از و نوش جانْ میِ

 

 فَراخ جایِ نَفَسی و تَنگ موضِعِ نَفَسی 

  بین میدانْ را همه پَسْ آن از و نوش جانْ میِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 24 ح ف ص  

 نُهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 047 

 اَعُوذْ قُلْ خوانهمی دیو را تو ستکرده سِحر

 بین ریحان و گُل جمله شدی، سرسبز چونکه
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 اَعُوذْ قُلْ خوانهمی دیو را تو ستکرده سِحر 

 بین ریحان و گُل جمله شدی، سرسبز چونکه

 

 وذْاَعُ قُلْ خوانهمی دیو را تو ستکرده سِحر 

 بین ریحان و گُل جمله شدی، سرسبز چونکه

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 25 ح ف ص  

 اَعُوذ قُلْ» کلیدواژه و اصلی غزل نُهم بیت مفهوم تبیین در - فَلَق  سوره آیات»: 
 815 ✨ 048 

 «الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ»

 «برم،مى پناه صبحگاه پروردگار به بگو»
 (١ آیه ،(١١٣) فلق سوره کریم،قرآن)

 

 815 ✨ 049 

 «خَلَقَ مَا شَرِّ مِنْ»

 «است، بیافریده آنچه شر از»
 (٢ آیه ،(١١٣) فلق سوره کریم،قرآن)

 

 815 ✨ 050 

 «وَقَب إِذَا غَاسِقٍ شَرِّ وَمِنْ»

 «درآید؛ چون شب شر از و»
 (٣ آیه ،(١١٣) فلق سوره کریم،قرآن)

 

 815 ✨ 051 

 «الْعُقَدِ فِي النَّفَّاثَاتِ شَرِّ وَمِنْ»

 «دَمند؛می افسون هاهگِرِ در که نیجادوگرا شَرِّ از و»
 (۴ آیه ،(١١٣) فلق سوره کریم،قرآن)

 

 815 ✨ 052 

 «حَسَدَ إِذَا حَاسِدٍ شَرِّ وَمِنْ»

 «.ورزدمی رشک چون حسود شَرّ از و»
 (۵ آیه ،(١١٣) فلق سوره کریم،قرآن)

📝 ✨ 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 26 ح ف ص  

 اَعُوذ قُلْ» کلیدواژه و اصلی غزل نُهم بیت مفهوم تبیین در - ناس سوره آیات»: 
 815 ✨ 053 

 «النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ»

 (١ آیه ،(١١۴) ناس سوره کریم،قرآن)  «.آدمیان پروردگار به جویممى پناه: بگو»

 

 815 ✨ 054 

 «النَّاسِ مَلِكِ»

 (٢ آیه ،(١١۴) ناس سوره کریم،قرآن)      «.آدمیان پادشاه»

  
 815 ✨ 055 

 «النَّاسِ إِلَهِ»

 (٣ آیه ،(١١۴) ناس سوره کریم،قرآن) «.آدمیان معبود یکتا»

 
 

 815 ✨ 056 

 «الْخَنَّاسِ الْوَسْوَاسِ شَرِّ مِنْ»

 (۴ آیه ،(١١۴) ناس سوره کریم،قرآن)«.شوندهنهان بسیار و آشکارشونده گروسوسه آن شَرّ از»

 

 815 ✨ 057 

 «النَّاسِ صُدُورِ فِي يُوَسْوِسُ الَّذِي»

 (۵ آیه ،(١١۴) ناس سوره کریم،قرآن)  .«کندمى وسوسه نمردما دل در که کسآن»

 

 815 ✨ 058 

 «وَالنَّاسِ الْجِنَّةِ مِنَ»

 (۶ آیه ،(١١۴) ناس سوره کریم،قرآن) «.انسان نوع از ویا باشد جن جنس از( شیطان)گروسوسه آن چه»

📝 ✨ 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 27 ح ف ص  

 

 وذاَعُ لْقُ» کلیدواژه و اصلی غزل نُهم بیت مفهوم تبیین در - نحل سوره از آیه یک»: 

 815 ✨ 059 

 «الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرْآنَ قَرَأْتَ فَإِذَا»

 «ببر. پناه خدا به رجیم شیطان از بخوانى، قرآن چون و»

 (٩٨ آیه ،(١۶) نحل سوره کریم،قرآن)

📝 ✨ 
 

 وذاَعُ لْقُ» کلیدواژه و اصلی غزل نُهم بیت مفهوم تبیین در - اعراف سوره از آیه یک»: 

 815 ✨ 060 

 «عَلِيمٌ سَمِيعٌ إِنََّهُ ۚ  بِاللََّهِ فَاسْتَعِذْ نَزْغٌ الشََّيْطَانِ مِنَ يَنْزَغَنََّكَ وَإِمََّا»
 «.تداناس و شنوا او زیرا ببر، پناه خدا به آمد پدید اىوسوسه تو در شیطان جانب از اگر و»

 (٢٠٠ آیه ،(٧) اعراف سوره کریم،)قرآن

📝 ✨ 
 

 اَعُوذ قُلْ» کلیدواژه و اصلی غزل نُهم بیت مفهوم تبیین در - ق سوره از آیه یک»: 

 815 ✨ 061 

 «لْوَرِيدا حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ أَقْرَبُ وَنَحْنُ نَفْسُهُ بِهِ تُوَسْوِسُ مَا وَنَعْلَمُ الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ»

 «تریمنزدیک او به گردنش رگ از زیرا هستیم، آگاه او سفْن هاىوسوسه از و ایمآفریده را آدمى ما»

 (١۶ آیه ،(۵٠) ق سوره کریم،قرآن)

📝 ✨ 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 28 ح ف ص  

 

 وذاَعُ قُلْ» کلیدواژه و اصلی غزل منُه بیت  مفهوم تبیین در - مثنوی مسو دفتر از ایبریده»: 

 815 ✨ 062  

 نِشَست آمد دلَت در خیالی چون 

 است تو با گریزیمی که کجا هر
 (٣٧٧۴ بیت سوم، دفتر مثنوی، ی،مولو)

 815 ✨ 063 

 باطِلی ییعارضی خیالی جُز 

 آفِلی کاذبْ صُبحِ چون بُوَد کو
 (٣٧٧۵ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 064 

 رَب نورِ از صادقم صبحِ چو من 

 شب هیچ روزَم گِردِ نگردد که
 (٣٧٧۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 065 

  امْزادهعِمْران حَوْلال مَکُن هین 

 امافتاده طرف این الحَوْل ز که
 (٣٧٧٧ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 066 

 بود الحَوْل غذا و اَصْل مرا مَر 

 بود قَوْل از پیش که الحَوْلی نورِ
 (٣٧٧٨ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 815 ✨ 067 

 حَق به من از پَناه گیریهَمی تو 

 سَبَق در پَناهَم یْنگاریده من
 (٣٧٧٩ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 قِدَم ازل،: سَبَق*

 815 ✨ 068 

 بوذ هاتمَخْلَص که من پَناهَم آن 

 اَعُوذ آن خود من و آریّ اَعُوذ تو
 (٣٧٨٠ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 069 

   ناشِناخت از بَتَر نَبْوَد آفَتی 

 باخت عشق ندانی و یار بَرِ تو
 (٣٧٨١ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 070 

 هَمی پِنْداری اَغْیار را یار 

 غَمی بِنْهادی نامْ را ییشادی
 (٣٧٨٢ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 071 

 ماست یارِ لطفِ که نَخْلی چنین این  

 ماست دارِ نَخْلَش دُزدیم ما که چون
 (٣٧٨٣ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 30 ح ف ص  

 815 ✨ 072 

 ماست میرِ زُلْفِ که مُشکینْ چنین این 

 ماست زنجیرِ این عقلیمبی که چون
 (٣٧٨۴ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 073 

 رَوَدمی نیلی چو فیلُطْ چنین این 

 شودمی خون چون فرعونیم که چون
 (٣٧٨۵ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 074 

 مَریز نهی آبَم من: گویدهمی خون 

 پُرستیز ای تواَم، از گُرگ یوسُفَم،
 (٣٧٨۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 075 

 بُردبار یارِ که بینینمی تو 

 مار؟ چو گردد شدی ضِد او با که چون
 (٣٧٨٧ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 076 

 نَشُد دیگر او شَحْمِ و او لَحْمِ 

 نَشُد رمَنْظَ از که جُز بَد چُنان او
 (٣٧٨٨ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 پیه: شَحْم*  گوشت: لَحْم *

📝 ✨ 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 

 وذعُاَ لْقُ» کلیدواژه و اصلی غزل نُهم بیت مفهوم تبیین در - غزلیات دیوان در یغزل از بیتسه:» 

 815 ✨ 077 

 کردند دوست فِدایِ جانْ کریمانْ 

 مَردمانیم هم ما بُگْذار سگی
 (سوم بیت ،١۵٣۵ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بودنسگ خویی،درنده: سگی *

 

 815 ✨ 078 

 اهلل هُوَ قلْ و اَعوُذ قُلْ فُسونِ 

 نخوانیم؟ همدیگر عشقِ در چرا
 (چهارم بیت ،١۵٣۵ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 است یکی خدا که بگو: اهلل هُوَ قُلْ *  برممی پناه بگو :اَعوُذ قُلْ *

 

 815 ✨ 079 

 را دوستی دارد تیره هاضغَرَ 

 نَرانیم؟ دلْ از چرا را هاغَرَض
 (پنجم بیت ،١۵٣۵ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

📝 ✨ 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 32 ح ف ص  

 

 وذاَعُ لْقُ» کلیدواژه و اصلی غزل نُهم بیت مفهوم تبیین در - مثنوی ششم دفتر از بیتیک:» 

 815 ✨ 080 

 فاضِحه دیوِ بُرد عُمرت چونک 

 اتحهف و عُوذاَ باشد نمکبی
 (۵۵٢ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 رسواکننده: فاضِحه *

 

📝 ✨ 

 

 

 عُوذاَ قُلْ» کلیدواژه و اصلی غزل نُهم بیت مفهوم تبیین در - مثنوی پنجم دفتر از ایبریده»: 

 815 ✨ 081 

 سگ چو باشد چه بَهْرِ از اَعُوذْ پس 

 تیزتَگ تَرَفُّع از باشد گشته
 (٢٩۵٣ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 کنندهحمله تیز سریع، دوندۀ :گتیزتَ *  جوییبرتری :تَرفُّع *

 815 ✨ 082 

 خَطا تُرکِ کِی است آن اَعوذْ این 

 بَرگُشا رَهْ سگَت بر زَن بَر بانگ
 (٢٩۵۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 33 ح ف ص  

 815 ✨ 083 

 تو خَرگاهِ دَرِ بر بِیایَم تا 

 تو جاهِ و جود زِ خواهم حاجَتی
 (٢٩۵۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، ولوی،م)

 815 ✨ 084 

 است عاجِز سگْ سَطْوَتِ از تُرک که چون 

 است ناجایز فَغانْ این و اَعوذ این
 (٢٩۵۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 حمله :سَطْوَت *
 815 ✨ 085 

 من که سگ از اَعوذْ گوید هم تُرک 

 وَطَن اَنْدَر اممانده دَر سگ زِ هم
 (٢٩۵٧ بیت پنجم، دفتر نوی،مث مولوی،)

 815 ✨ 086 

 آمدن در این بر یارینمی تو  

 شدن بیرون در ز آرَمنمی من
 (٢٩۵٨ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 برآمدن عهده از توانستن، :ستنیارَ *   توانینمی :یارینمی  *

 815 ✨ 087 

 قُنُق و تُرک سَرِ بر اکنون خاک 

 قعُنُ بندد را دو هر سگ یکی که
 (٢٩۵٩ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 اَعناق: جمع گردن؛ :عُنُق *   مهمان :قُنُق *



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 815 ✨ 088 

 بَرزنَد بانگی تُرک لِلَّه، حاشَ 

 کند قی خون نَر شیرِ باشد، چه سگ
 (٢٩۶٠ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 استفراغ :قی * خدا بر پناه :لِلَّه حاشَ *

 815 ✨ 089 

 ایخوانده یزدان شیرِ را خود که ای 

 ایدرمانده سگی با شد، هاسال
 (٢٩۶١ بیت پنجم، دفتر مثنوی، )مولوی،

 815 ✨ 090 

 شکار؟ تو برای سگ این کند چون 

 آشکار ستیشده سگ شکارِ چون
 (٢٩۶٢ بیت پنجم، دفتر مثنوی، )مولوی،

 

📝 ✨ 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 اَعُوذ قُلْ» کلیدواژه و اصلی غزل منُه بیت مفهوم تبیین در - مثنوی پنجم دفتر از دیگری بریده:» 

 815 ✨ 091 

 اَحَد کِی باید خوانْد اَعوذَت قُل 

 عُقَد وَزْ اَفْغان نَفّاثاتْ زِ هین
 (١٠۴٢ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 به یگانه، خداوند ای که بگویی و بخوانی را اَعوذُ قُلْ سوره باید صورتاین در*"

 ".هاگِرِه این و اندَمندگ این دست از رس فریاد
 815 ✨ 092 

 ساحِرات آن گِرِه اَنْدَر دَمَندمی 

 مات و بُرد از اَلْمُسْتَغاثْ اَلْغیاثْ
 (١٠۴٣ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 از رس فریادم به دادرس خداوند ای. دَمندمی افسون هایگِرِه در جادوگر زنان آن*"

 ".دنیا دست به مقهورشدنم و دنیا غلبۀ
 815 ✨ 093 

 نیز فِعْل زیانِ از بَرخوان لیکْ 

 عزیز ای است سُست قَوْل زبانِ که
 (١٠۴۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 094 

 رَهَندهم سه را تو مَر زمانه در 

 غَدْرمَند دو این و وافیّ یکی آن
 (١٠۴۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 فریبکار :غَدْرمَند *



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 815 ✨ 095 

 مال و رَخْت دیگر و یاران یکی آن 

 الْفِعالحُسْنُ آن و ستوافی سِوُم وان
 (١٠۴۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 نیک اَعمال :الْفِعالحُسْنُ *
 815 ✨ 096 

 قُصور از بیرون تو با نایَد مال 

 گور به تا آید لیکْ آید یار
 (١٠۴٧ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 097 

 پیش به آید اَجَل روزِ ترا چون 

 خویش حالِ زبانِ از گوید یار
 (١٠۴٨ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 098 

 نیستم هَمرَه بیش جا بدین تا 

 بیسْتم زمانی گورَت سَرِ بر
 (١٠۴٩ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 815 ✨ 099 

 مُلْتَحَد کُن زو وافیست تو فِعْلِ 

 لَحَد قَعْرِ در تو با آیَد دَر که
 (١٠۵٠ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 پناهگاه :مُلْتَحَد *

📝 ✨ 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 دهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 100 

 جهان جمله شود سبز شدی سرسبز تو چون

 بین اَبْدان و عَرَض در عَجبی اِتِّحادی
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 جهان جمله شود سبز شدی سرسبز تو چون 

 بین اَبْدان و عَرَض در عَجبی اِتِّحادی

 

 جهان جمله شود سبز شدی سرسبز تو چون 

 بین اَبْدان و عَرَض در عَجبی اِتِّحادی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 38 ح ف ص  

 یازدهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 101 

 برگردد تو سَرِ و زنیّ چرخ دَمی چون

 بین گَردان خود سَرِ همچون و بنگر را چرخ
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 برگردد تو سَرِ و زنیّ چرخ دَمی چون 

 بین گَردان خود سَرِ همچون و بنگر را چرخ

 

 برگردد تو سَرِ و زنیّ چرخ دَمی چون 

 بین گَردان خود سَرِ همچون و بنگر را چرخ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 دوازدهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 102 

 باشی کُل مَثَلِ جهانی، جزوِ وت که زان

 بین اَرکانْ از صِفَتِ آن صِفَتَت، شد نو که چون
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 باشی کُل مَثَلِ جهانی، جزوِ تو که زان 

 بین اَرکانْ از صِفَتِ آن صِفَتَت، شد نو که چون

 

 باشی کُل مَثَلِ جهانی، جزوِ تو که زان 

 بین اَرکانْ از صِفَتِ آن صِفَتَت، شد نو که چون

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 سیزدهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 103 

 بَدن چو صُنْعَش و آمد لباس چو اَرکان همه

 بین انسان بَدنِ لباسی؟ مغرورِ چند
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 بَدن چو صُنْعَش و آمد لباس چو اَرکان همه 

 بین انسان بَدنِ لباسی؟ مغرورِ چند

 

 بَدن چو صُنْعَش و آمد لباس چو اَرکان همه 

 بین انسان بَدنِ لباسی؟ مغرورِ چند

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 دهمچهار بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 104 

 ببین اَعمال ۀآیین در تو ایمانْ رویِ

 بین ایمان ۀشَعْشَع دَرآ، و بَردار پرده
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 
 

 

 

 

 ِببین اَعمال آیینۀ در تو ایمانْ روی 

 بین ایمان شَعْشَعۀ دَرآ، و بَردار پرده

 

 ِببین اَعمال آیینۀ در تو ایمانْ روی 

 بین ایمان شَعْشَعۀ دَرآ، و بَردار پرده

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 پانزدهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 105 

   نی اِحسان بِجو، حُسن ای،شده عاشق تو گَر

 بین اِحسان بِنِشین زمانی، عَبّاسِ تو وَر
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  .داشت شهرت گدایی در لجاجت در که بود مروی دَبس به روفمع: عَبّاس*

 

 
 

 

 

 

 

 نی اِحسان بِجو، حُسن ای،شده عاشق تو گَر   

 بین اِحسان بِنِشین زمانی، عَبّاسِ تو وَر

 

 نی اِحسان بِجو، حُسن ای،شده عاشق تو گَر   

 بین اِحسان بِنِشین زمانی، عَبّاسِ تو وَر

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       
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 شانزدهم بیت - برنامه اصلی غزل: 
 815 ✨ 106 

 گوید او این از پس را، خود شهِ کردم البه

 بین پایانبی دُرِ بجوشد، دریاش کهچون
  (٢٠٠٢ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 
 

 

 

 

 

 گوید او این از پس را، خود شهِ کردم البه 

بین پایانبی دُرِ بجوشد، دریاش کهچون

 

 گوید او این از پس را، خود شهِ کردم البه 

 بین پایانبی دُرِ بجوشد، دریاش کهچون

 518برنامه شماره  اشعارپایان 

 

 


