
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 819 💢 000 

 

  غزل اصلی برنامه:

 

 744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 

 

 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو (1

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 بَد چشمِ بیمِ ز کردی تُرُش رو قاصد به یا (2

 نبود؟ غوغا بَدان چشمِ از یوسف کدامین بر

 

 بود محمود عاقبت ولیکن خَستَش بد مِچش (3

 نبود سودا و باطل جز حق حفظِ با بد چشمِ
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 مکن پنهان را ماه وان بَد چشمِ از مترس هین، (4

 نبود جُوزا خانه در او که نادر مَهِ آن

 

 عشق هایتلخی جمله شیرین مردان دلِ در (5

 نبود حلوا و شِکّر و کباب جز و شراب جز

 

 ستاَحوَلی خیال هم حلوا و نُقل و شراب این (6

 نبود دریا جزبه پایانبی دریای آن اندر

 

 آن در سردی زمان یک کاری،بِ گرمی زمان یک (7

 نبود سرما این و گرما این حق فرمانِ به جز

 

 وارروح زنمی نعره خموشی در کن، خَمُش هین (8

 نبود؟ گویا جان به کاو خموشان زین دیدی که تو

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 (غزل طلعم) ولا بیت - برنامه اصلی غزل: 

 819 💢 001 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 کردنکردن و روی خود را درهم کشیدن، بد اخمی و بدخوییاخم: کردنتُرشرویی  *
 روز گذشته، دیروز : دی *

 

 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو 

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 

 

 

 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو 

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو 

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 

 نبود؟ گیرا اتباده ید مگر کردی، تُرُش رو 

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 

 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو 

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو 

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 

 

 

 

 

 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو 

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 

 

 

 

 

 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو 

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 6 ح ف ص  

  مرکز عدم»و « مرکز همانیدگی»های اشکال دایره مفهوم تبیین در -و مثنوی  دیوان ازابیاتی» : 

 819 💢 002 

 دانی می توست، آنِ دل را، دل ۀخان خریدی 

  باشد کدخدا آنِ از خانه، در هست آنچه هر
  (یازدهم بیت ،۵۶7 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 

 دانی می توست، آنِ دل را، دل خانۀ خریدی 

 باشد کدخدا آنِ از خانه، در هست آنچه هر

 

 

 

 

 

 دانی می توست، آنِ دل را، دل خانۀ خریدی 

 باشد کدخدا آنِ از خانه، رد هست آنچه هر

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 819 💢 003 

  خانه از انداز برون نَبوَد، تو کانِ قُماشی 

   باشد؟ چرا ردهمُ سگِ اَقصی، مسجدِ درونِ
  (ازدهمدو بیت ،۵۶7 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 متاع لباس، پارچه،: قُماش *
 در معروف و بزرگ مسجد :اَقصی مسجد*

 المقدس بیت
 

 خانه از انداز برون نَبوَد، تو کانِ قُماشی  

   باشد؟ چرا ردهمُ سگِ اَقصی، مسجدِ درونِ

 

 

 

 

 

 خانه از انداز برون نَبوَد، تو کانِ قُماشی  

   باشد؟ چرا ردهمُ سگِ اَقصی، مسجدِ درونِ

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 819 💢 004 

 گِلی و آب چنین زیرِ ای،کاشته دل دانۀ 

 نشود می شَجَری او نرسد، بهارت به تا
 (هشتم بیت ،۵4۵ شمارۀ غزل شمس، دیوان وی،مول)

 

 

 

 گِلی و آب چنین زیرِ ای،کاشته دل دانۀ 

 نشود می شَجَری او نرسد، بهارت به تا

 

 

 

 

 

 گِلی و آب چنین زیرِ ای،کاشته دل دانۀ 

 نشود می شَجَری او نرسد، بهارت به تا

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 819 💢 005 

 من شبِ اندر تابد اگر خورشید چو بیست 

 نشودمی سحری خود نَنهی، در دمق تو تا
 (۱۹۰۶ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 

 نم شبِ اندر تابد اگر خورشید چو بیست 

 نشودمی سحری خود نَنهی، در قدم تو تا
 

 

 

 

 

 نم شبِ اندر تابد اگر خورشید چو بیست 

 نشودمی سحری خود نَنهی، در قدم تو تا
 

 
 

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 819 💢 006 

 رسد ینهس از شیر را آدمی 

 رسد زیرینه نیم از خر شیر
  (۱۶42 بیت ،چهارم دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 رسد سینه از شیر را آدمی 

 رسد زیرینه نیم از خر شیر
 

 

 

 

 

 رسد سینه از شیر را آدمی 

 رسد زیرینه نیم از خر شیر
 

 

 

 

📝✨ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 در ابیات باال ذکرشده هادر زندگی انسان «بهار»مفهوم  تبیین در - اول دفتر از ایبریده: 

 819 💢 007 

 مَزاد در را خود حُسنِ او، داد هرکِه 

 نَهاد رو او سویِ بَد، قَضایِ صد
 (۱٨٣۵ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 معرض فروش گذاشتنمزایده و بهمَزاد: * 

 819 💢 008 

 هارَشک و هاخشم و هاحیله  

 ها مَشک از آب چو ریزد سَرش بر

 (۱٨٣۶ بیت اول، ردفت مثنوی، مولوی،)

 819 💢 009 

 درندمی غیرت زِ را او دشمنانْ  

 بَرند  می روزگارش هم، دوستان

 (۱٨٣7 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 010 

 بهار و کِشت از بود غافل کهآن  

 روزگار؟  این قیمتِ داند چه او

 (۱٨٣٨ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 011 

 گُریخت باید حق لطفِ پناهِ در 

  ریخت اَرواح بر لطف، هزاران کو

 (۱٨٣۹ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 مرکز عدم»مرتبط با  هادر زندگی انسان« بهار»مفهوم  تبیین در - دوم مثنوی دفتر از ایبریده»: 

 819 💢 012 

 نَزاد آن جز شب، است آبِست آنچه 

 باد بادست مکرها و هاحیله
 (۱۰۵4 بیت دوم، دفتر ،مثنوی مولوی،)

 آبستن: آبِست* 

 819 💢 013 

 گَش هایحیلت به خوش دل کنَد کِی  

  سَرش؟ بر حق حیلۀ بیند کهآن

 (۱۰۵۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 بسیار فراوان، انبوه: گَش* 

 819 💢 014 

 نهدمی دامی دام، درونِ او 

 هَد جَ آن نه ،هَدجَ این نه تو جانِ
 (۱۰۵۶ بیت دوم، دفتر ی،مثنو مولوی،)

 819 💢 015 

 گیاه صد بریزد ور برویَد، گر 

 اِله  کِشتۀ آن رویَدبَر عاقبت
 (۱۰۵7 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 016 

 نخست کِشتِ بر کارید نو کِشتِ 

 دُرست  اوّل آن  و است فانی دوم این
 (۱۰۵٨ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 819 💢 017 

 است بگْزیده و کامل اوّل کِشتِ 

 است پوسیده و فاسد ثانی تخمِ
 (۱۰۵۹ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 018 

 دوست پیشِ را خود تدبیرِ این اَفکن  

  اوست تدبیرِ از هم تدبیرت گرچه

 (۱۰۶۰ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 019 

 است افراشته حقّ که دارد آن کار، 

 است  کاشته اوّل که رویَد آن آخر
 (۱۰۶۱ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 020 

 بکار او برای از کاری، هرچه 

  داردوست ای دوستی اسیرِ چون
 (۱۰۶2 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 021 

 مپیچ او کار و دزد نفْسِ گِردِ 

  هیچ است هیچ حق، کارِ نه آن هرچه
 (۱۰۶٣ بیت ،دوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 
 819 💢 022 

 شود پیدا دین روزِ کهآن از پیش 

 شود رسوا شب دزدِ مالک، نزدِ
 (۱۰۶4 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 قیامت: دین روزِ* 

 819 💢 023 

 شنَفَ و تدبیر به دزدیده ختِرَ  

  گردنش بر داوری روزِ مانده

 (۱۰۶۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 024 

 جهندبر هم با عقل هزاران صد 

  نهند دامی او دامِ غیرِ به تا
 (۱۰۶۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 025 

 بس و یابند ترسخت را خود دامِ 

 خَس؟ باد، با قُوّتی نماید کِی
 (۱۰۶7 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 فرومایه پست؛:خَس* 

 

 

📝✨ 
 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 مرکز همانیدگی»مرتبط با ذهنی من« غبار» مفهوم تبیین در - دو بیت از دیوان غزلیات»: 

 819 💢 026 

 خویش یادِ ز و رنج و راحت ز نگْذری تا 

   نیست گذار وصالت مُقَرّبانِ سویِ
  (سیزدهم بیت ،4۵۶ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کرده؛ پیدا منزلت و قرب او نزد در و شده کسی به نزدیک کهآن: مُقَرٍّب *

 .هشد نزدیک

 

 

 

 

 خویش یادِ ز و رنج و راحت ز نگْذری تا 

   نیست گذار وصالت مُقَرّبانِ سویِ

 

 

 

 

 

 خویش یادِ ز و رنج و راحت ز نگْذری تا 

  نیست گذار وصالت مُقَرّبانِ سویِ

  

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 819 💢 027 

 هوش غبارِ بنْشان و مِی ازین بزن آبی 

   نیست غبار جز بوَد، چههر عشق ماهِ جز
  (دهمچهار بیت ،4۵۶ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 

 

 

 

 
 هوش غبارِ بنْشان و مِی ازین بزن آبی 

   نیست غبار جز بوَد، چههر عشق ماهِ جز

 

 

 

 

 

 هوش غبارِ بنْشان و مِی ازین بزن آبی 

   نیست غبار جز بوَد، چههر عشق ماهِ جز

 
📝✨ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 یدگیمرکز همان»مرتبط با ذهنی من «غبار»مفهوم  تبیین در - مثنوی مختلف ابیاتی از دفاتر»: 

 819 💢 028 

 مستقیم و است علّت بی من کارِ  

  سقیم ای علّت نه تقدیرم هست

 (۱۶2۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 ؛ بیمارنادرست: سقیم* 

 819 💢 029 

 وقتبه بگردانم را خود عادت 

  وقتبه بنشانم پیش از غبار این
 (۱۶27 یتب دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 030 

 گَرد انگیزید چو فارِس آن مکرِ 

 کرد دور ِاسْتِغاثَتز غبارت آن
 (٣٨٣ بیت وم،س دفتر مثنوی، مولوی،)

 خواستن کمک: اِسْتِغاثَت*   اسب بر سوار: فارِس* 

 819 💢 031 

 بخَورد گرگش این که را آن: حق گفت 

  نکرد؟ زاری چون گرگ، گَردِ دید
 (٣٨۵ بیت سوم،  ردفت مثنوی، مولوی،)

 819 💢 032 

 را؟ گرگ گَردِ دانستنمی او 

 چَرا؟ او کرد راچِ دانش چنین با
 (٣٨۶ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 819 💢 033 

 غبار چون آمد ظاهر گویِوگفت  

  دار هوش کُن، خو خاموش مدّتی

 (۵77 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 819 💢 034 

 شنید آن لاوّ ز کو آن خُنُک ای 

 شنید  مردان سْمَعِمِ و عقول کِش
 (۱۶٣۰ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 035 

 گرفت او را جا و یافت خالی خانه 

 شگفت یا نماید کژ آنَش غیرِ
 (۱۶٣۱ بیت م،چهار دفتر مثنوی، مولوی،)

📝 ✨ 
  رافیان از طریق تلقینهای اطذهنیتوسط من« غبار» مفهوم ایجاد تبیین در - کوتاه یک حکایت: 

 819 💢 036 

 کودکان آن آمدند و گشت روز 

  دُکان تا خانه ز فِکرت، همین بر
 (۱۵4۶ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 037 

 منتظر بیرون اِستادند جمله 

 مُصِر یارِ آن اول آید در تا 
 (۱۵47 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 19 ح ف ص  

 819 💢 038 

 را رای این ستدهبُ او منبع کهزآن  

  را پای همیشه آید امام سَر

 (۱۵4٨ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 819 💢 039 

 آن بر بیشی مجو تو مُقَلِّد ای 

 آسمان نورِ ز منبع بوَد کو
 (۱۵4۹ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 040 

 سالم را اُستا گفت آمد، در او 

 فامزرد رویَت رنگ باشد، خیر
 (۱۵۵۰ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 041 

 مَرا مَر رنجی نیست: استا گفت 

 هَال یاوه مگو بنشین، برو تو
 (۱۵۵۱ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 042 

 بد وَهمِ غبارِ امًا کرد، نفی 

 زد ناگاه دلش اندر اندکی
 (۱۵۵2 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 043 

 چنین این گفت دیگری آمد ندراَ 

 بدین شد افزون وهم آن اندکی
 (۱۵۵٣ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 819 💢 044 

 گرفت قُوّت او وهم تا همچنین 

 شگفت در بس خود حالِ اندر مانْد
 (۱۵۵4 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

📝✨ 
  ها بر یکدیگرمرکز انسانمفهوم تاثیر  تبیین در -ابیاتی دفاتر مختلف مثنوی: 

 819 💢 045 

 بشر در درآید گرگی ساعتی 

 قمر چونهم رخییوسف ساعتی
 (۱42۰ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 046 

 هاسینه در هاسینه از رودمی 

 هاکینه و صَالح پنهان رهِ از
 (۱42۱ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 819 💢 047 

 قدوم اندر یار است راه هادی 

 نُجوم اَصحابی: تگف زین مصطفی
  (۵4۵۱ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 پیشوایی و امامت جایی، به آمدن در شدن، وارد: قُدوم * 

 819 💢 048 

 «اندستارگان همچون من یاران»

 (حدیث)



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 819 💢 049 

 رهنماست دریا و ریگ اندر نَجم، 

 مُقتَداست کو نِه، نَجم اندر چشم،
 (2۶44 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 پیشوا، رهبر: مقتدا *   ستاره: منج * 

 819 💢 050 

 جفت دارمی او روی با را چشم 

 گفت و بحث راهِ ز مَنگیزان گَرد
 (2۶4۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 مکن برپا خاک و گرد: مَنگیزان گَرد * 

 819 💢 051 

 غبار نز آ پنهان، نَجم گردد کهزان 

 رعِثا با زبانِ از بهتر چشم
 لغزش: عِثار *   )۶4۶2 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 819 💢 052 

 شعار اَستَشوَحی که او بگوید تا 

 غُبار نَنگیزَد و گَرد نشانَد کان
 )2۶47 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،(

 819 💢 053 

 تو رویِ بیند که را آن خُنُک ای 

 تو کویِ در ناگهان درافتد یا
 )۱۹۰۱ بیت م،دو دفتر مثنوی، مولوی،(

📝 ✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 راستای مجموعه ابیات پیشین: در -ر دوم مثنوی ای از دفتبریده 

 819 💢 054 

 برگُشا پُرزر کفِّ و ببند لب 

 سَخا آور پیش بگذار، تن بُخلِ
 (۱27۱ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 055 

 سَخاست ها،لذت و هاشهوت رکِتَ 

 برنخاست شد، فرو شهوت در هرکه
 (۱272 بیت دوم، دفتر مثنوی، ی،ولو)م

 819 💢 056 

 بهشت سروِ از است شاخی سَخا، این 

 بِهِشت شاخی چنین کف کز او وای
 (۱27٣ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 رهاکردن، فروگذاشتن: هشتن * 

 در آن شاخساران که است بهشت درختان از درختی بخشندگی،»

 به را او شاخه آن گیرد، آن از ای شاخه کس هر. است فروهشته دنیا

 که است دوزخ درختان از درختی چشمی، تنگ و. بَرَد راه بهشت

 آن گیرد، آن از ای شاخه کس هر. فروهشته دنیا در آن شاخساران

 «.بَرَد راه دوزخ به را او شاخه،

 )حدیث(
 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 23 ح ف ص  

 819 💢 057 

 هوا رکِتَ این ست الْوُثقى عُرْوَةُ 

 سَما بر را جان شاخ این برکَشَد
 (۱274 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،م)

 استوار و محکم دستگیره: الْوُثقى عُرْوَةُ * 

 819 💢 058 

 «.یالوُثق بِالعُروَةِ استَمسَکَ فَقَدِ هُوَمُحسِنٌ وَ اهلل اِلَی وَجهَهُ یُسلِم مَن وَ»

 .«تاسزده چنگ استوار دستگیرۀ به باشد، نکوکار و خدا به آرَد روی هرکه»

 (22 آیه لقمان، سوره کریمقرآن)
 

 819 💢 059 

 کیشخوب ای سَخا شاخ بَرَد تا 

 خویش اصلِ تا باالکشان را تو مر
 (۱27۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 060 

 چاه چو معالَ این و حُسنی یوسف 

 لهاِ امر بر ستا صبر رَسَن وین
 (۱27۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 061 

 دست دو زَن در ،رَسَن آمد یوسفا، 

 ستشده هبیگَ مشو، غافل رَسَن از
 (۱277 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 24 ح ف ص  

 819 💢 062 

 آویختند رَسَن کین ه،لَّلِ مدحَ 

 آمیختند بهم را رحمت و فضل
 (۱27٨ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 063 

 جدید جانِ عالَمِ ببینی تا 

 ناپدید آشکارا بس عالَمِ
 (۱27۹ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 064 

 شده هستان چون نیست، جهانِ این 

 شده پنهان بس هست، جهانِ وآن
 (۱2٨۰ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 065 

 کندمی بازی است، باد بر خاک 

 کندمی سازیپرده کژنمایی،
 (۱2٨۱ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 066 

 پوست و است کاربی است، کار رب کهاین 

 اوست اصلِ و مغز است، پنهان کهوآن
 (۱2٨2 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 067 

 باد دستِ در آلتی همچون خاک 

 نژادعالی و عالی دان را باد
 (۱2٨٣بیت  دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 25 ح ف ص  

 819 💢 068 

 نظر اُفتد خاک به را خاکی چشمِ 

 دگر نوعی د،بُوَ شمیچ بادْبین
 (۱2٨4 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 069 

 یار هست کو را، اسب داند اسب 

 وارس والِاَح ددان واریس هم،
 (۱2٨۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 070 

 وارس ،حق نورِ و، است اسب ،حس شمِچ 

 کارهب نایَد خود ،اسب وارهسبی
 (۱2٨۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 071 

 بَد خویِ از را اسب نک باد پس 

 رَد ،اسب باشد شاه پیشِ وَرْنه
 (۱2٨7 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 072 

 بوَد هبرر ،شَه شمِچ از اسب شمِچ 

 وَدب طَرمُض ،شَه شمِچبی او شمِچ
 (۱2٨٨ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 073 

 چَرا جز و گیاه زج ،اسبان شمِچ 

 چِرا نی،: گویَدب خوانی، هرکجا
 (۱2٨۹بیت  دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 26 ح ف ص  

 819 💢 074 

 شود راکِب ،حِس نورِ بر قح نورِ 

 شود راغِب حَق سویِ ،جان گَهیآن
 (۱2۹۰ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 819 💢 075 

 راه؟ رَسْمِ داند چه راکِب،بی اسبْ 

 راهشاهْ دبدان تا باید، شاه
 (۱2۹۱ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 

📝✨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 27 ح ف ص  

 

 های دایرههاهمراه با شکل راستای مجموعه ابیات پیشین در - هایی از دیوان غزلیاتبیتتک: 

 819 💢 076 

 را مُرده معشوقِ گیری کنار کِی تا 

 نیست کنار را او که گیر کنار را جان
 (ششم بیت ،4۵۵ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 

 را مُرده معشوقِ گیری کنار کِی تا 

 نیست کنار را او که گیر کنار را جان

 

 

 

 

 

 را مُرده معشوقِ گیری کنار کِی تا 

 نیست کنار را او که گیر کنار را جان

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 28 ح ف ص  

 819 💢 077 

 وفاستبی خاک، این از بست رنگ که نقشی 

 ستمبارک باال، ز بست رنگ که نقشی
 (سیزدهم بیت ،4۵۱ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

  
 

 

 وفاستبی خاک، این از بست رنگ که نقشی 

 ستمبارک باال، ز بست رنگ که نقشی

 

 

 

 

 

 وفاستبی خاک، این از بست رنگ که نقشی 

 ستمبارک باال، ز بست رنگ که نقشی

 819 💢 078 

 شوی؟می وفایانبی فدایِ چون 

 رویمی سو بدان بَد، گمانِ از
 (٣٣٨ بیت سوم، دفتر ،مثنوی مولوی،)

📝✨  

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 ها:های دایرهراستای مجموعه ابیات پیشین همراه با شکل در -غزل جانبی یکاز  ایبریده 

 819 💢 079 

 اوست دایه که ایرا خَلدمی آب پستانِ 

 جاجابه دایه طلَبد، را نبات طفل
 (بیستم بیت ،2۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)
  بدن در سیخ یا سوزن، خار، مانند تیز،نوک و باریک چیزی فرورفتنخَلیدن:  *

 زیراایرا:  *    .دیگر چیز یا

 

 

 ِاوست دایه که ایرا خَلدمی آب پستان 

 جاجابه دایه طلَبد، را نبات طفل

 

 

 

 

 

 ِاوست دایه که ایرا خَلدمی آب پستان 

 جاجابه دایه طلَبد، را نبات طفل

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 30 ح ف ص  

 819 💢 080 

  کشید هاجذبه چنین روح شهرِ ز را ما 

 فنا  عالم تا منزل هزار صد در
 ویکم(بیست بیت ،2۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  

 
 

 

 کشید هاجذبه چنین روح شهرِ ز را ما  

 فنا عالم تا منزل هزار صد در

 

 
 

 

 

 

 

 کشید هاجذبه چنین روح شهرِ ز را ما  

 فنا عالم تا منزل هزار صد در

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 819 💢 081 

 رَسندهمی رسوالن روح هانج از باز 

  اَقْرِبا به آ، باز آشکارا و پنهان 
 ودوم(بیست بیت ،2۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  

 
 

 

 رَسندهمی رسوالن روح جهان از باز 

 اَقْرِبا به آ، باز آشکارا و پنهان 

 
 

 

 

 

 

 

 رَسندهمی رسوالن روح جهان از باز 

 بااَقْرِ به آ، باز آشکارا و پنهان 

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 32 ح ف ص  

 819 💢 082 

 گذاشتی را ما و گرفتی نو یارانِ 

  ما ز خوشی تو اگر ناخوشیم، تو بی ما
 وسوم(بیست بیت ،2۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  

 
 

 

 ِگذاشتی را ما و گرفتی نو یاران 

 ما ز خوشی تو اگر ناخوشیم، تو بی ما

 

 
 

 

 

 

 

 ِگذاشتی را ما و گرفتی نو یاران 

 ما ز خوشی تو اگر وشیم،ناخ تو بی ما

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 33 ح ف ص  

 

 819 💢 083 

  اَقْرَباست آهِ ز تو مَاللت این خواجه ای 

  جدا ندک آنَت گَردی، فتج که هر با
 م(چهاروبیست بیت ،2۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

  
 

 

 اَقْرَباست آهِ ز تو مَاللت این خواجه ای  

 جدا ندک آنَت گَردی، فتج که هر با
 

 

 

 

 

 اَقْرَباست آهِ ز تو مَاللت این خواجه ای  

 جدا ندک آنَت گَردی، فتج که هر با

 
 819 💢 084 

 سازدش وَسیلت می صورت چه هر 

  اَندازدَش دور بحر وسیلت زان 
 (۱۱۱٣ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 34 ح ف ص  

 819 💢 085 

 تُوَست پِیِ ایشان همّت که کن خاموش 

  التِاِب تصاریف تسهمّت تأثیر 
 م(پنجوبیست بیت ،2۰۰ شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 جمعِ تصریف، به معنی حوادث، پیش آمدها، تغییرات :تَصاریف *

 
 

 

 تُوَست پِیِ ایشان همّت که کن خاموش 

 اِبتِال تصاریف ستهمّت تأثیر 

 

 
 

 

 

 

 تُوَست پِیِ ایشان همّت که کن خاموش 

 اِبتِال تصاریف ستهمّت تأثیر 

 

📝✨  
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 35 ح ف ص  

 

 هاایرههای دشکل مفهوم تبیینراستای ابیات پیشین و در  در - م مثنویشش دفتر از یابریده : 

 819 💢 086 

 لَحَد در رآخ کرد بخواهم رو 

  اَحَد با خو کنم که آید بِهْ آن
 (444 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 گور لَحَد: *

 819 💢 087 

 صَنم ای خواهند بست را زَنَخ نچو 

  زنم کمتر نَخزَ که آید بِه آن
 (44۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 چانه: زَنَخ *

 819 💢 088 

 آموخته کمر و زَرْبَفت به اِی 

  نادوخته ۀجام آخِرستت
 (44۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 089 

 ایمرُسته وی کز آریم خاک به رو 

  ایم؟بسته وفایانبی در چرا دل
 (447 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 36 ح ف ص  

 

 819 💢 090 

 طَبْع چار قدیمی مانخویشانْ و جَدّ 

 طَمْع  بستیم عاریت خویشی به ما
 (44٨ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 091 

 همدمی و صحبتیهم هاسال 

  آدمی جسمِ داشت عناصر با
 (44۹ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 092 

 قُولعُ از و نُفُوس از خود او روحِ 

  نُکول کرده را خویش اصولِ روح،
 (4۵۰ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

   نفس جمع: نُفُوس *
   هادانش ردها،خِ ؛عَقل جمع: عُقُول *
 کردنفراموش کردن،خودداری: کولُن *

 819 💢 093 

 صفا پُر عُقُولِ از و نُفُوس از 

  وفابی کِای جان به آیدمی نامه
 (4۵۱ بیت ششم، ردفت مثنوی، مولوی،)

 

 819 💢 094 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 37 ح ف ص  

 یافتی روزه پنج یارَکانِ 

  برتافتی؟ کهن یارانِ ز رو
 (4۵2 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 کوچک و حقیر دوستان: یارَکان *

 819 💢 095 

 وشندخَ بازی در که گرچه کودکان 

  کَشندمی خانه سوی شانکشان شب
 (4۵٣ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 096 

 خُرد طفلِ بازی وقتِ برهنه شد 

  بُرد کفش و قبا ناگه از دزد
 (4۵4 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 097 

 فتاد در بازی به او گرم چنان آن 

  یاد ز رفتش پیرهن و کاله کان
 (4۵۵ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 098 

 مدد بی شد او بازیِّ و شب شد 

  رود انهخ سوی کو ندارد رو
 (4۵۶ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

📝✨  



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 38 ح ف ص  

 راستای تکمیل مجموعه ابیات باال در -سوم مثنوی  دفتر از دو بیت معروف و کلیدی: 

 819 💢 099 

 نَزِه ای آری که گوید همی حق 

 بِه صبر و آر صبر بشنو، لیک
 819 💢 100 

  خروش کم خامش، است، نزدیک صبح

  شمکو تو تو، پی کوشم همی من
 (4۱۱الی  4۱۰ بیت م،سو دفتر مثنوی، مولوی،)

 پاکیزه پاک،: نَزِه  *

📝✨  
 

 

 راستای تکمیل مجموعه ابیات باال: در -دفتر اول مثنوی  از پنج بیت معروف و کلیدی 

 819 💢 101 

 گرفت نکوکاری کو آن خُنُک ای 

 گرفت زاری او بگذاشت، را زور
 (۱2۵7 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 102 

 شَبَت همچون سیه، پوشد قضا گر 

  عاقبت بگیرد دستت قضا هم 
 (۱2۵٨ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 39 ح ف ص  

 819 💢 103 

 کند جان قصد بار، صد قضا گر 

 کند درمان دهد، جانت قضا هم
 (۱2۵۹ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 819 💢 104 

 زند راهت اگر بار صد قضا این 

  زند اهتخرگ چرخ، فراز بر 
 (۱2۶۰ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 یمه بزرگخ: خرگاه  *

 819 💢 105 

 ترساندتمی که این دان کَرَم از 

  بنشاندت ایمنی مُلک به تا  
 (۱2۶۱ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

📝✨  
 

 اول)مطلع غزل(/ مجدد: بیت - برنامه اصلی غزل 

 819 💢 106 
 

 نبود؟ گیرا اتباده دی مگر کردی، تُرُش رو

 نبود؟ زیبا شَهِ آن و بود بیگانه ساقیَت
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 کردنکردن و روی خود را درهم کشیدن، بد اخمی و بدخوییاخم: کردنتُرشرویی  *
 روز گذشته، دیروز دی:  *



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 40 ح ف ص  

 مدو بیت - برنامه اصلی غزل: 

 819 💢 107 

 بَد چشمِ بیمِ ز کردی تُرُش رو قاصد به یا

 نبود؟ غوغا بَدان چشمِ از یوسف کدامین بر
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 دانسته قصد، روی از: قاصد به *

 

 

 
 

 

 

 بَد چشمِ بیمِ ز کردی تُرُش رو قاصد به یا 

 نبود؟ غوغا بَدان چشمِ از یوسف کدامین بر

 

 بَد چشمِ بیمِ ز کردی تُرُش رو قاصد به یا 

 نبود؟ غوغا بَدان چشمِ از یوسف کدامین بر

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 41 ح ف ص  

 مسو بیت - برنامه اصلی غزل: 

 819 💢 108 

 بود محمود عاقبت ولیکن خَستَش بد چشمِ

 نبود سودا و باطل جز حق حفظِ با بد چشمِ
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 ستوده شده، کردهتایشس: محمود *  کردن آزرده کردن، مجروح: خَستَن *

 

 

 
 

 

 

 ِبود محمود عاقبت ولیکن خَستَش بد چشم 

 نبود سودا و باطل جز حق حفظِ با بد چشمِ

 

 ِبود محمود عاقبت ولیکن خَستَش بد چشم 

 نبود سودا و باطل جز حق حفظِ با بد چشمِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 42 ح ف ص  

 مچهار بیت – برنامه اصلی غزل: 

 819 💢 109 

 مکن پنهان را ماه وان بَد چشمِ از مترس هین،

 نبود جُوزا خانه در او که نادر مَهِ آن
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

    گانهدوازده هایبرج از برج سومین دوپیکر،: جوزا *

 

 

 
 

 

 

 ،مکن پنهان را ماه وان بَد چشمِ از مترس هین 

 نبود جُوزا خانه در او که نادر مَهِ آن

 

 ،مکن پنهان را ماه وان بَد چشمِ از مترس هین 

 نبود جُوزا خانه در او که نادر مَهِ آن

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 43 ح ف ص  

 مپنج بیت – برنامه اصلی غزل: 

 819 💢 110 

 عشق هایتلخی جمله شیرین مردان دلِ در

 نبود حلوا و شِکّر و کباب جز و شراب جز
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

   

 

 

 
 

 

 

 عشق هایتلخی جمله شیرین مردان دلِ در 

 نبود حلوا و شِکّر و کباب جز و شراب جز

 

 عشق هایتلخی جمله شیرین مردان دلِ در 

 نبود حلوا و شِکّر و کباب جز و شراب جز

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 44 ح ف ص  

 مشش بیت – برنامه اصلی غزل: 

 819 💢 111 

 ستاَحوَلی خیال هم حلوا و نُقل و شراب این

 نبود دریا جزبه پایانبی دریای آن اندر
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

   دوبین لوچ، :اَحوَل *

 

 

 
 

 

 

 ستاَحوَلی خیال هم حلوا و نُقل و شراب این 

 نبود دریا جزبه پایانبی دریای آن اندر

 

 ستاَحوَلی خیال هم حلوا و نُقل و شراب این 

 نبود دریا جزبه پایانبی دریای آن اندر

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 45 ح ف ص  

 مهفت بیت – برنامه اصلی غزل: 

 819 💢 112 

 آن در سردی زمان یک بِکاری، گرمی زمان یک

 نبود سرما این و گرما این حق فرمانِ به جز
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

   

 

 

 
 

 

 

 آن در سردی زمان یک بِکاری، گرمی زمان یک 

 نبود سرما این و گرما این حق فرمانِ به جز

 

 آن در سردی زمان یک بِکاری، گرمی زمان یک 

 نبود سرما این و گرما این حق فرمانِ به جز

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 46 ح ف ص  

 ل()مقطع غزمتشه بیت – برنامه اصلی غزل: 

 819 💢 113 

 وارروح زنمی نعره خموشی در کن، خَمُش هین

 ود؟نب گویا جان به کاو خموشان زین دیدی که تو
 )744 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

   

 

 

 
 

 

 

 وارروح زنمی نعره خموشی در کن، خَمُش هین 

 نبود؟ گویا جان به کاو خموشان زین دیدی که تو

 

 وارروح زنمی نعره خموشی در کن، خَمُش هین 

 نبود؟ گویا جان به کاو خموشان زین دیدی که تو

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 47 ح ف ص  

  ضلعیهای ششهمراه با شکل «خاموشی»تبیین مفهوم  در - شمسرباعی از دیوان یک: 

 819 💢 114 

  نرهی وشیگتیز راه ز لقخَ از 

 نرهی فروشیسخن رِسَ ز خود وز

 بسیار شنوا بودن، دقّت در امور ی:تیزگوش *     (۱۶7۰ رباعی شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 نرهی تیزگوشی راه ز لقخَ از  

 نرهی فروشیسخن سَرِ ز خود وز

 

 

 

 

 نرهی تیزگوشی راه ز لقخَ از  

 نرهی فروشیسخن سَرِ ز خود وز

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 48 ح ف ص  

 819 💢 115 

 نرهی بکوشی سخت اگر دو هر زین 

  نرهی خَموشی به جز خود، ز و لقخَ از
   (۱۶7۰ رباعی شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 نرهی بکوشی سخت اگر دو هر زین 

 نرهی خَموشی به جز خود، ز و خَلق از

 

 

 

 

 نرهی بکوشی سخت اگر دو هر زین 

 نرهی خَموشی به جز خود، ز و خَلق از

 819امه شماره برن اشعارپایان 

 

 


