
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

 820 💢 000 

  غزل اصلی برنامه:
 

 499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 

 
 

     نیست عِنایَت و دولت جُز عشقْ (1

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

  نکرد درس بوحَنیفه را عشق (2

 نیست رِوایَت دَرو را شافِعی

 

  است اَجَل تا یَجوز و الیَجوز (3

 نیست هایتنِ را عُشّاق عِلْمِ

 
 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 2 ح ف ص  

     شِکَراب در اندغَرقه عاشقان (4

 نیست شِکایَت را مصر شِکَر از

 

     شُکر؟ نگوید چون مَخْمور جانِ (5

 نیست غایَت و حَدّ که را ییباده

 

  دیدی تُرُش و پُرغم را کِه هر (6

 نیست وَالیَت وَزان عاشقْ نیست

 

     ستباغی پَردۀ غُنچه هر نه گَر (7

 نیست تسَرایَ را رَشْک و غیرت

 

     عشق رَهِ اَنْدَرین باشد مُبْتدی (8

 نیست بَدایَت از واقِف او کِه آن

 

     زیرا خودی از نیست شو نیست (9

 نیست جِنایَت اَتهستی از بَتَر

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 3 ح ف ص  

     شو رَعیَّت مَشو راعی هیچ (10

 نیست رِعایَت سَدِ جُز ییراعی

 

     بِاللّهْ کَفی را بنده بُدی بس (11

 نیست تکِفایَ و دانش این لیکَش

 

  است کِنایات و مُشکل این گوید (12

 نیست کِنایَت این است صَریح این

 

     بَرزَد ییکوزه به کوری پایْ (13

 نیست وِقایَت را فَرّاش گفت

 

     رَه؟ سَرِ بر چیست کاسه و کوزه (14

 نیست نُقایَت خَزَف زین را راه

 

   بَرگیرید راه زِ را هاکوزه (15

 نیست سَعایَت در فَرّاش که یا

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 4 ح ف ص  

     نیست رَه بر کوزه کور ای فتگ (16

 نیست دِرایَت را تو رَه بر لیک

 

     کوزه سویِ ییکرده رَها رَه (17

 نیست غَوایَت جُزبه آن رَویمی

 

     دین رَهِ در تو مَستیِ جُز خواجه (18

 نیست غایَت و ابْتدا زِ آیَتی

 

    آیَت طالِبِ وَ تو آیَتی (19

 نیست آیَت خود طَلَبآیَت زِ بِهْ

 

     کوشش رَهِ در هنَوَر ،هیرَ بی (20

 نیست رایَتجِبی کوشنده هیچ

 

     است یَرَهْ ذَرَّۀٍ مِثْقالَ که چون (21

 نیست نِکایَتبی زَلّه ییذَرّه

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 5 ح ف ص  

     نیست گُشادیبی خیر ییذَرّه (22

 نیست عَمایَت اگر بُگْشا چَشم

 

     است آب نشانیِ نَباتی هر (23

 نیست؟ جِبایَت ازو را کان چیست

 

    هاستنشانی را آب این کُن بس (24

 نیست وَصایَت حاجَتِ را تشنه

 

 

 
 
 (غزل طلعم) اول بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 001 

 نیست عِنایَت و دولت جُز عشقْ

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 انبساطِ فضای درون؛ شرح صدر: گُشادِ دل  *



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 

 

 

 ْنیست عِنایَت و دولت جُز عشق 

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

 

 

 

 

 

 ْنیست عِنایَت و دولت جُز عشق 

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 

 ْنیست عِنایَت و دولت جُز عشق 

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

 

 ْنیست عِنایَت و دولت جُز عشق 

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

 

 

 ْنیست عِنایَت و دولت جُز عشق 

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

 

 ْنیست عِنایَت و دولت جُز عشق 

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 

 

 

 

 

 

 ْنیست عِنایَت و دولت جُز عشق 

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

 

 

 

 

 

 

 ْنیست عِنایَت و دولت جُز عشق 

 نیست هدایت و دل گُشادِ جُز

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 دوم بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 002 

 نکرد درس بوحَنیفه را عشق

 نیست رِوایَت دَرو را شافِعی
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 .قمری هجری۱۵۰ درگذشتۀ حنفی، مذهب مؤسس و دوم سدۀ بزرگان از ثابتبننعمان: بوحَنیفه  *
  .قمری هجری ۲۰4 درگذشتۀ شافعیّه، مؤسس ادریس، محمدبن: شافِعی  *

   

 

 

 
 
 

 نکرد درس بوحَنیفه را عشق 

 نیست رِوایَت دَرو را شافِعی

 

 نکرد درس بوحَنیفه را عشق 

 نیست رِوایَت دَرو را شافِعی

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 

 

 

 

 

 نکرد درس بوحَنیفه را عشق 

 نیست رِوایَت دَرو را شافِعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکرد درس بوحَنیفه را عشق 

 نیست رِوایَت دَرو را شافِعی
 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 غزل اصلی های اول و دومبیتکلی و  مفهوم تبیین در - غزلیات دیوان بیت ازیک: 

 820 💢 003 

 چاکرم ایمان و کفر شد ،مرَبَ اندر آمدی تا 

  من ایمانِ تو روی وی ،من دینِ تو دیدنِ ای
  (مچهار بیت ،۱786 شمارۀ غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

📝✨ 

 
 

 غزل اصلی های اول و دومبیتکلی و  مفهوم تبیین در - ای از دفتر دوم مثنویبریده: 

 820 💢 004 

 شَهی آدم بَنی نَامْکَرَّ ز تو 

 نهی پا دریا به هم خشکی، به هم
 (3773 بیت ،دوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 به پادشاه.« داشتیم گرامی را زادگان آدمی ما: »تعالی حق حضرت قول اقتضای به تو* 

 .دریا در هم و نهی می گام خشکی در هم زیرا روی، می شمار

 820 💢 005  

 جان به الْبَحْرِ علی حَمَلْنَاهُمْ که  

  ران پیش الْبَر، علی حَمَلْنَاهُمْ از

 (3774 بیت دوم، دفتر مثنوی، )مولوی،
 عالم از.« کردیم حمل دریا بر را آنان»هستی:  آیه این معنای مشمول روح، حیث از تو* 

 .بشتاب معنی دریای سوی به و گذر در ماده و خاک



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 820 💢 006 

 نَاهُمْوَفَضََّلْ الطََّي َّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ وَالْبَحْر  الْبَر َّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِي كَرََّمْنَا لَقَدْوَ»

 «.تَفْضِيلً خَلَقْنَا مِمََّنْ كَثِيرٍ عَلَى

 بر] دریا و خشکی در را آنان و داشتیم گرامی را آدم فرزندان که راستی به»

 بر را آنان و روزی دادیم هاپاکیزه از ایشان به و شتیمدا روانه مراد[ مرکب

 .«بخشیدیم برتری شاید و باید چنانکه ایمآفریده آنچه از بسیاری

 (7۰ آیه ،(۱7اسراء ) سوره ،کریم )قرآن

 

 820 💢 007 

 نیست راه بَر، سوی را مالیک مر 

 نیست آگاه بَحر، ز هم حیوان جنسِ
 (377۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، )مولوی،

 خشکیبَر: * 

 820 💢 008 

 مَلَک از جانی به حیوان، تن به تو 

 فَلَک بر هم زمین، بر هم رَوی تا
 (3776 بیت دوم، دفتر مثنوی، )مولوی،

 فرشته: مَلَک* 

 

📝✨ 
 
 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 

 مهجده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 009 

     دین رَهِ در تو مَستیِ جُز خواجه

 نیست غایَت و تدااب زِ آیَتی
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 

 

  

 

 
 منوزده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 010 

    آیَت طالِبِ وَ تو آیَتی

 نیست آیَت خود طَلَبآیَت زِ بِهْ
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(
 

  

 

 
 
 
 
 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 

 غزل اصلی دهمهجدهم و نوزهای بیتکلی و  مفهوم تبیین در - ای از دفتر پنجم مثنویبریده: 

 820 💢 011 

 ای؟خوانده کَوثَر اَعطَیناکَ تو نه 

  ای؟مانده تشنه و خشکی چرا پس
 (۱۲3۲ بیت م،پنج دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 820 💢 012 

 نیل چو کوثر و فرعونی مگر یا 

  عَلیل ای ناخوش، و ستگشته خون تو بر
 (۱۲33 بیت م،پنج دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 820 💢 013 

 عَدو هر از شو بیزار کن، توبه 

  کدو در کوثر آبِ ندارد کو
 (۱۲34 بیت م،پنج دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 820 💢 014 

 رُوسرخ کوثر ز دیدی را که هر 

  خو گیر او با محمدخوست او
 (۱۲3۵ بیت م،پنج دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 

📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 

 غزل اصلی دهم و نوزدهمهجهای بیتکلی و  مفهوم تبیین در - ای از دفتر دوم مثنویبریده: 

 820 💢 015 
 بنه دریا در پای سلیمان، با 

 زره صد سازد آب داود، چو تا
 (378۱ بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 820 💢 016 

 حاضرست جمله پیشِ سلیمان، آن 

 ساحرست و بندچشم غیرت لیک
 (378۲ بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 820 💢 017 

 فضول و خوابناکیّ و جهل ز تا 

 مَلول وی از ما و ما پیشِ به او
 (3783 بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 افسرده، اندوهگینمَلول: * 

 
 820 💢 018 

 رعد بانگِ دآرَ سر دردِ را تشنه 

 سَعد ابرِ کشاند کو نداند چون
 (3784 بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 خجسته، مبارکسَعد: * 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 

 820 💢 019 
 روان جوی در تسمانده او چشمِ 

 آسمان آبِ ذوقِ از خبربی
 (378۵ بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 

 820 💢 020 
 راند اسباب سوی همّت مَرکبِ 

 ماند محروم الجَرَم مُسَبِِّب از
 (3786 بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 

 820 💢 021 
 عَیان را مُسَبِِّب او بیند آنکه 

 جهان؟ های سبب بر دل نهد کی
 (3787 بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 

 

📝✨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 

 یغزل اصل هجدهم و نوزدهمهای بیتکلی و  مفهوم تبیین در - دیگری از دفتر دوم مثنوی بریده: 

 
 820 💢 022 

 بازوار مُنازِع، مرغانِ جمله 

 شهریار بازِ طبلِ این بشنوید
 (3743 بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 گرستیزه کننده،نزاعمُنازِع: * 
 820 💢 023 

 اتحاد سوی خویش، اختالف ز 

 شاد گردید روان جانب هر ز هین
 (3744 بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 820 💢 024 
 وَجْهَکُم فَوَلُِّوا کُنْتُم ما حَیْثُ 

 یَنْهَکُم لَمْ الَِّذی هذا نَحْوَهُ
 (374۵ بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

 این که بگردانید سلیمان آن یا و وحدت آن سوی به را دخو روی هستید وضعیتی هر در *

 .است نداشته باز آن از را شما خدا که است چیزی
 

 820 💢 025 
 ناساختیم بس و مرغانیم کورْ 

 نشناختیم دَمی را سُلیمان کآن
 (3746 بیت م،دو دفتر مثنوی، )مولوی،

📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 غزل اصلی هجدهم و نوزدهمای هبیتکلی و  مفهوم تبیین در - بیت از دفتر سوم مثنویسه: 

 820 💢 026 
 زین سبب فرمود استثنا کنید 

 گر خدا خواهد به پیمان برزنید
 (۱638 بیت م،وس دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 820 💢 027 

 هر زمان دل را دگر میلی دهم 

 س بر دل دگر داغی نهمنفَ هر
 (۱639 بیت م،وس دفتر مثنوی، )مولوی،

 

 820 💢 028 
 لَنا شَأْنٌ جدید کُلُِّ اَصْباحٍ 

 کُلُِّ شَیءٍ عَنْ مُرادی ال یَحید
 (۱64۰ بیت م،وس دفتر مثنوی، )مولوی،

 من خارج نمی شود. در هر بامداد کاری تازه داریم، و هیچ کاری از حیطه مشیت  *
 

 «.يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْض  كُلََّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»

 کند، می ]حاجت[ ا و زمین است از او درخواستهر که در آسمان ه»

 «او هر روز در کاری است.

 (9۲ آیه ،(۵۵)نالرحم سوره کریم)قرآن

 

📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 19 ح ف ص  

 مسو بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 029 

 ستاَجَل تا یَجوز و الیَجوز

 نیست نهایت را عُشِّاق عِلْمِ
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(
 رواست و نیست روا است، جایز و نیست جایز  :الیَجوز و یَجوز  *

 

 

 
 

 

 

 ستاَجَل تا یَجوز و الیَجوز 

 نیست نهایت را عُشّاق عِلْمِ

 

 ستاَجَل تا یَجوز و الیَجوز 

 نیست نهایت را عُشّاق عِلْمِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 یجوز و الیجوز"کلیدواژه  – غزل اصلی بیت سوم مفهوم تبیین در - ای از دفتر سومبریده": 

 820 💢 030 
 علوم از داند فصل هزاران صد 

 ظَلوم آن نداندمی را خود جانِ
  (۲648 بیت م،سو دفتر مثنوی، )مولوی،

 ستمگر بسیارظَلوم: * 

 

 

 
 

 

 

 علوم از داند فصل هزاران صد 

 ظَلوم آن نداندمی را خود جانِ

 

 علوم از داند فصل هزاران صد 

 ظَلوم آن نداندمی را خود جانِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 820 💢 031 
 داند او خاصیّتِ هر جوهری 

 در بیانِ جوهرِ خود چون خَری
  (۲649 بیت م،سو دفتر مثنوی، )مولوی،

 

 

 

 
 

 

 

 جوهری هر خاصیّتِ او داند 

 خَری چون خود جوهرِ بیانِ در

 

 

 جوهری هر خاصیّتِ او داند 

 خَری چون خود جوهرِ بیانِ در
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 820 💢 032 
 یَجُوزدانم یَجُوز و الکه همی 

 خود ندانی تو یَجُوزی یا عَجُوز

  (۲6۵۰ بیت م،سو دفتر مثنوی، )مولوی،
 پیرزنعَجُوز: * 

 

 

 
 

 

 

 الیَجُوز و یَجُوز دانمهمی که 

 عَجُوز یا یَجُوزی تو ندانی خود

 

 

 الیَجُوز و یَجُوز دانمهمی که 

 عَجُوز یا یَجُوزی تو ندانی خود
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 23 ح ف ص  

 820 💢 033 
 ناروا دانی، ولیکاین روا، و آن  

 تو روا یا ناروایی؟ بین تو نیک
  (۲6۵۱ بیت م،سو دفتر مثنوی، )مولوی،

 

 

 

 
 

 

 

 ولیک دانی، ناروا آن و روا، این 

 نیک تو بین ناروایی؟ یا روا تو

 

 

 ولیک دانی، ناروا آن و روا، این 

 نیک تو بین ناروایی؟ یا روا تو
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 24 ح ف ص  

 820 💢 034 
 ی که چیستدانمی قیمتِ هر کاله 

 ستقیمتِ خود را ندانی، احمقی
  (۲6۵۲ بیت م،سو دفتر مثنوی، )مولوی،

 کاال، متاعکاله: * 

 

 

 
 

 

 

 ِچیست که میدانی کاله هر قیمت 

 ستاحمقی ندانی، را خود قیمتِ

 

 ِچیست که میدانی کاله هر قیمت 

 ستاحمقی ندانی، را خود قیمتِ

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 25 ح ف ص  

 820 💢 035 
 ییدانستهها سَعدها و نَحس 

 ییننگری تو سَعدی یا ناشُسته
  (۲6۵3 بیت م،سو دفتر مثنوی، )مولوی،

 ناپاکناشُسته: *   خجسته، مبارک؛ مقابل نحسسَعد: * 

 

 

 
 

 

 

 ییدانسته هانَحس و سَعدها 

 ییناشُسته یا سَعدی تو ننگری

 

 ییدانسته هانَحس و سَعدها 

 ییناشُسته یا سَعدی تو ننگری

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 26 ح ف ص  

 820 💢 036 
 ها این است، اینجانِ جمله علم 

 ام در یَومِ دینیکه بدانی من ک
  (۲6۵4 بیت م،سو دفتر مثنوی، )مولوی،

 روز جزا، روز رستاخیزیَومِ دین: * 

 

 

 
 

 

 

 ِاین است، این هاعلم جمله جان 

 دین یَومِ در امکی من بدانی که

 

 ِاین است، این هاعلم جمله جان 

 دین یَومِ در امکی من یبدان که

📝✨ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 27 ح ف ص  

 یجوز و الیجوز"کلیدواژه  – غزل اصلی بیت سوم مفهوم تبیین در - مای از دفتر ششبریده": 

 820 💢 037 
 دلش؟ گردد خُنُک کی نسوزم، تا 

 منزلش و خاندان ما دلِ ای
  (6۱7 بیت م،شش دفتر مثنوی، )مولوی،

 

 

 

 
 

 

 

 دلش؟ گردد خُنُک کی نسوزم، تا 

 منزلش و خاندان ام دلِ ای

 

 دلش؟ گردد خُنُک کی نسوزم، تا 

 منزلش و خاندان ما دلِ ای
 820 💢 038 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 28 ح ف ص  

 بسوز سوزی،همی را خود خانۀ 

 الیَجُوز؟: بگوید که کَس آن کیست
  (6۱8 بیت م،شش دفتر مثنوی، )مولوی،

 جایز نیستالیَجُوز: * 

 

 

 
 

 

 

 بسوز سوزی،همی را خود خانۀ 

 الیَجُوز؟: بگوید که کَس آن کیست

 

 بسوز سوزی،همی را خود خانۀ 

 الیَجُوز؟: بگوید که کَس آن کیست

 
 820 💢 039 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 مَست شیرِ ای را خانه این بسوز خوش 

 است تراولی چنین عاشق خانۀ
  (6۱9 بیت م،شش دفتر مثنوی، )مولوی،

 سزاوارتر: تراولی* 

 

 

 
 

 

 

 مَست شیرِ ای را خانه این بسوز خوش 

 است تراولی چنین عاشق خانۀ

 

 مَست شیرِ ای را خانه این بسوز خوش 

 است تراولی چنین عاشق خانۀ

 
 820 💢 040  

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 30 ح ف ص  

 نمک قبله را سوز این این، از بعد 

 روشنم سوزش به من، شمعم کهزان
  (6۲۰ بیت م،شش دفتر مثنوی، )مولوی،

 

 

 
 

 

 

 کنم قبله را سوز این این، از بعد 

 روشنم سوزش به من، عمشم کهزان

 

 کنم قبله را سوز این این، از بعد 

 روشنم سوزش به من، شمعم کهزان
 

📝✨ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 مچهار بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 041 

     شِکَراب در اندغَرقه عاشقان

 نیست شِکایَت را مصر شِکَر از
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 

 

 

 
 

 

 

 شِکَراب در دانغَرقه عاشقان     

 نیست شِکایَت را مصر شِکَر از

 

 شِکَراب در اندغَرقه عاشقان     

 نیست شِکایَت را مصر شِکَر از

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 32 ح ف ص  

 مپنج بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 042 

     شُکر؟ نگوید چون مَخْمور جانِ

 نیست غایَت و حَدّ که را ییباده
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 

 

 

 
 

 

 

 ِشُکر؟ نگوید چون مَخْمور جان     

 نیست  غایَت و حَدّ که را ییباده

 

 ِشُکر؟ نگوید چون مَخْمور جان     

 نیست  غایَت و حَدّ که را ییباده

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 33 ح ف ص  

 مشش بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 043 

  دیدی تُرُش و پُرغم را کِه هر

 نیست وَالیَت وَزان عاشقْ نیست
 )499 شماره غزل شمس، یواند مولوی،(

 بد اخم، بد اخالق، عبوس: تُرُش *

 

 

 
 

 
 

 دیدی تُرُش و پُرغم را کِه هر  

 نیست وَالیَت وَزان عاشقْ نیست

 

 دیدی تُرُش و پُرغم را کِه هر  

 نیست وَالیَت وَزان عاشقْ نیست

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 34 ح ف ص  

 مهفت بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 044 

     ستاغیب پَردۀ غُنچه هر نه گَر

 نیست رایَتسِ را رَشْک و غیرت
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 راه افتادن در شب، شب رفتنسیرکردن و به: سِرایت*  حسد: کشْرَ *
 

 

 

 
 
 

 ستباغی پَردۀ غُنچه هر نه گَر     

 نیست سِرایَت را رَشْک و غیرت
 

 

 ستباغی پَردۀ غُنچه هر نه گَر     

 نیست سِرایَت را رَشْک و غیرت

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 35 ح ف ص  

 
 سرایت»و کلیدواژه  غزل اصلی هفتم بیت مفهوم تبیین در - دو بیت از دفتر سوم مثنوی»: 

 820 💢 045 

 ستعلِّتی دل در: گفتند انبیا 

 ست آفتی شناسیحق در آن از که
 (۲677 بیت وم،س دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 

 820 💢 046 

 است بیماری آن تاثیر از هم این 

 ستا ساری جُفتان جمله در او زهر
 (۲683 بیت وم،س دفتر مثنوی، )مولوی،

 معنی زوج، قرین، همنشینجمع جُفت به: جُفتان* 
 کنندهسرایتساری: * 

 

📝✨ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 36 ح ف ص  

 مهشت بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 047 

     عشق رَهِ اَنْدَرین باشد مُبْتدی

 نیست دایَتب از واقِف او کِه آن
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 آغاز، اول چیزی، اول کار: بَدایَت *
 

 

 

 
 
 

 عشق رَهِ اَنْدَرین باشد مُبْتدی     

 نیست دایَتب از واقِف او کِه آن
 

 

 عشق رَهِ اَنْدَرین باشد مُبْتدی     

 نیست دایَتب از واقِف او کِه آن

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 37 ح ف ص  

 منه بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 048 

     زیرا خودی از نیست ،شو نیست

 نیست جِنایَت اَتهستی از بَتَر
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 گناه: جنایت *
 

 

 

 
 
 

 زیرا خودی از نیست شو، نیست     

 نیست جِنایَت اَتهستی از بَتَر
 

 

 زیرا خودی از نیست شو، نیست     

 نیست جِنایَت اَتهستی از بَتَر

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 38 ح ف ص  

 مده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 049 

     شو رَعیَّت مَشو راعی هیچ

 نیست رِعایَت سَدِ جُز ییراعی
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

جمعی کشاورز که در یک ملک تحت فرمان یک مالک باشند. : رَعیَّت *  چوپان: راعی *

 ل و اعمالنگهداری حضور و حالت تسلیم، مراقبت احوا: رِعایت * عامۀ مردم
 

 

 

 
 

 شو رَعیَّت مَشو راعی هیچ     

 نیست رِعایَت سَدِ جُز ییراعی

 

 شو رَعیَّت مَشو راعی هیچ     

 نیست رِعایَت سَدِ جُز ییراعی

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 39 ح ف ص  

 میازده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 050 

     بِاللِّهْ کَفی را بنده بُدی بس

 نیست کِفایَت و دانش این لیکَش
 )499 شماره غزل شمس، دیوان لوی،مو(

 کند. خداوند کفایت می: بِاللّهْ کَفی *
 

 

 

 
 

 بِاللّهْ کَفی را بنده بُدی بس     

 نیست کِفایَت و دانش این لیکَش
 

 بِاللّهْ کَفی را بنده بُدی بس     

 نیست کِفایَت و دانش این لیکَش
 

 820 💢 051 

 «.نَصِيرًا ب اللََّهِ وَكَفَى وَلِي َّا ب اللََّهِ وَكَفَى ۚ  ب أَعْدَائِكُمْ أَعْلَمُ وَاللََّهُ »

 و کرد خواهد کفایت را شما او دوستى و شناسدمى بهتر را شما دشمنان خدا»

 «.است بسنده را شما او یارى

 (4۵ آیه ،(4نساء) سوره کریم)قرآن

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 40 ح ف ص  

 مدوازده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 052 

  است کِنایات و مُشکل این گوید

 نیست کِنایَت این است صَریح این
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 جمع کنایه و کنایت؛ مقابل صراحت، پوشیده سخن گفتن: کِنایات *
 

 

 

 
 

 است کِنایات و مُشکل این گوید  

 نیست کِنایَت این است صَریح این

 

 است کِنایات و مُشکل این گوید  

 نیست نایَتکِ این است صَریح این

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 41 ح ف ص  

 مسیزده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 053 

     بَرزَد ییکوزه به کوری ،پای

 نیست وِقایَت را فَرِّاش :گفت
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 نگهداری، محافظت: وِقایت *
 

 

 

 
 

 ،بَرزَد ییکوزه به کوری پای     

 نیست وِقایَت را فَرّاش: گفت
 

 

 بَرزَد ییکوزه به کوری ای،پ     

 نیست وِقایَت را فَرّاش: گفت

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 42 ح ف ص  

 مچهارده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 054 

     رَه؟ سَرِ بر چیست کاسه و کوزه

 نیست قایَتنَ خَزَف زین را راه
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 زبده، منتخب ت:نُقایَ  بودن؛پاکیزگی، عاری: نَقایَت *  سفال، ظرف گِلی: خَزَف *
 

 

 

 
 

 رَه؟ سَرِ بر چیست کاسه و کوزه     

 نیست نَقایَت خَزَف زین را راه
 

 

 رَه؟ سَرِ بر چیست کاسه و کوزه     

 نیست نَقایَت خَزَف زین را راه

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 43 ح ف ص  

 خَزَف»و کلیدواژه  غزل اصلی چهاردهم بیت مفهوم تبیین در - ای از دفتر چهارم مثنویبریده»: 

 820 💢 055 

 ریگ چو زَر آری جمع راَ خَراج از 

 ریگمُرده دبمانَ تو از آن آخر
 (67۱ بیت م،چهار دفتر مثنوی، )مولوی،

  میراث، مالی که از مُرده باقی مانده باشد.ریگ: مُرده*   مالیات، باجخَراج: * 
 

 

 

 
 

 ریگ چو زَر آری جمع اَر خَراج از 

 ریگمُرده بمانَد تو از آن آخر
 

 

 ریگ چو زَر آری جمع اَر خَراج از 

 ریگمُرده بمانَد تو از آن آخر
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 44 ح ف ص  

 820 💢 056 

 زَر و مُلک نگردد جانت همرهِ 

 نظر بهرِ سِتان سُرمه بده، زَر
  (67۲ بیت م،چهار دفتر مثنوی، )مولوی،

 
 

 

 

 
 

 ِزَر و مُلک نگردد جانت همره 

 نظر بهرِ سِتان سُرمه بده، زَر
 

 

 ِزَر و مُلک نگردد جانت همره 

 نظر بهرِ سِتان سُرمه بده، زَر

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 45 ح ف ص  

 820 💢 057 

 تَنگ ستچاهی جهان کین ببینی تا 

 چنگبه آری رَسَن آن یُوسُفانه
  (673 بیت م،چهار دفتر مثنوی، )مولوی،

 ریسمانرَسَن: * 

 
 

 

 

 
 

 تَنگ ستچاهی جهان کین ببینی تا 

 چنگبه آری رَسَن آن یُوسُفانه
 

 

 تَنگ ستچاهی جهان کین ببینی تا 

 چنگبه آری رَسَن آن یُوسُفانه

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 46 ح ف ص  

 820 💢 058 

 بام به آیی چاه ز چون بگوید تا 

 غاُلم لِی هذا بُشرایَ یا که جان
 (674 بیت م،چهار دفتر مثنوی، )مولوی،

: کند خطاب تو به روح عالم آمدی، بیرون جسمانیّت و دنیا تاریک چاه از کههمین تا* 

  .من غالم ستا این که بادا مژده
 

 

 

 
 

 بام به آیی چاه ز چون بگوید تا 

 غُالم لِی هذا بُشرایَ یا که جان

 

 بام به آیی چاه ز چون بگوید تا 

 غُالم لِی هذا بُشرایَ یا که جان
 

 820 💢 059 

 «…غُلَامٌ هَذَا بُشْرَى يَا الَقَ دَلْوَهُ فَأَدْلَى وَار دَهُمْ فَأَرْسَلُوا سَيََّارَةٌ وَجَاءَتْ»

 . کرد فرو دلو. فرستادند را آورشانآب. آمد کاروانى»

 «…است پسرى این مژدگانى،: گفت

 (۱9 آیه ،(۱۲)یوسف سوره کریم)قرآن

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 47 ح ف ص  

 820 💢 060 

  نظر اِنعکاساتِ چاه در هست 

 زر سنگ، نماید که آن کمترین
 (67۵ بیت م،چهار دفتر مثنوی، )مولوی،

  .آیدیم پدید نفسانی تمایالت اثر بر کههایی است منظور کژبینیاساتِ نظر: اِنعک* 

 
 

 

 

 
 

 نظر اِنعکاساتِ چاه در هست  

 زر سنگ، نماید که آن کمترین
 

 

 نظر اِنعکاساتِ چاه در هست  

 زر سنگ، نماید که آن کمترین

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 48 ح ف ص  

 820 💢 061 

 اختالل ز را کودکان بازی، وقتِ 

 مال و زَرّ ها خَزَف آن نمایدمی
 (676 بیت م،چهار دفتر مثنوی، )مولوی،

 سفال، ظرف گِلیخَزَف: * 

 
 

 

 

 
 

 ِاختالل ز را کودکان بازی، وقت 

 مال و زَرّ ها خَزَف آن نمایدمی
 

 

 ِاختالل ز را کودکان بازی، وقت 

 مال و زَرّ ها خَزَف آن نمایدمی

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 49 ح ف ص  

 820 💢 061 

 اندتهگش کیمیاگر عارفانش 

  نَژَند ایشان بَرِ هاکان شد که تا
 (677 بیت م،چهار دفتر مثنوی، )مولوی،

 پژمرده، حقیرنَژَند: * 
 

 

 

 

 
 

 اندگشته کیمیاگر عارفانش 

 نَژَند ایشان بَرِ هاکان شد که تا
 

 

 اندگشته کیمیاگر عارفانش 

 نَژَند ایشان بَرِ هاکان شد که تا

 

📝✨ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 50 ح ف ص  

 مپانزده بیت - رنامهب اصلی غزل: 

 820 💢 062 

   بَرگیرید راه زِ را هاکوزه

 نیست سَعایَت در فَرِّاش که یا
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 خدمت، خدمتکارگسترندۀ فرش و بساط و مانند آن، پیش: فَرّاش *  کوشش و کار: سَعایَت *
 820 💢 063 

 جدید شَأْنٌ لَنا اَصْباحٍ کُلُِّ 

 یَحید ال مُرادی عَنْ یءٍشَ کُلُِّ
 (۱64۰ بیت ،سوم دفتر مثنوی، )مولوی، 

 .شود نمی خارج من مشیت حیطه از کاری هیچ و داریم، تازه کاری بامداد هر در* 

 

 
 
 

 بَرگیرید راه زِ را هاکوزه   

 نیست سَعایَت در فَرّاش که یا

 بَرگیرید راه زِ را هاکوزه   

 نیست سَعایَت در فَرّاش که یا

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 51 ح ف ص  

 مشانزده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 063 

     نیست رَه بر کوزه کور ای گفت

 نیست دِرایَت را تو رَه بر لیک
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 داشتن، دانستنآگاهی: دِرایَت *
 

 

 

 
 

 نیست رَه بر کوزه کور ای گفت     

 نیست دِرایَت را تو رَه بر لیک
 

 

 نیست رَه بر کوزه کور ای گفت     

 نیست دِرایَت را تو رَه بر لیک

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 52 ح ف ص  

 مهفده بیت – برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 064 

     کوزه سویِ یاکرده رَها رَه

 نیست غَوایَت جُزبه آن رَویمی
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 شدنشدن، بیراهگمراه: غَوایَت *
 

 

 

 
 

 وزهک سویِ یاکرده رَها رَه     

 نیست غَوایَت جُز به آن رَویمی
 

 

 کوزه سویِ یاکرده رَها رَه     

 نیست غَوایَت جُز به آن رَویمی

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 53 ح ف ص  

 م)مجدد(هجده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 065 

     دین رَهِ در تو مَستیِ جُز خواجه

 نیست غایَت و تدااب زِ آیَتی
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 
 

 

 

 
 

 دین رَهِ در تو مَستیِ جُز خواجه     

 نیست غایَت و ابتدا زِ آیَتی
 

 

 دین رَهِ در تو مَستیِ جُز خواجه     

 نیست غایَت و ابتدا زِ آیَتی

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 54 ح ف ص  

 نوزدهم)مجدد( بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 066 

    آیَت طالِبِ وَ تو آیَتی

 نیست آیَت خود طَلَبآیَت زِ بِهْ
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 
 

 

 

 
 

 آیَت طالِبِ وَ تو آیَتی    

 نیست آیَت خود طَلَبآیَت زِ بِهْ
 

 

 آیَت طالِبِ وَ تو آیَتی    

 نیست آیَت خود طَلَبآیَت زِ بِهْ

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 55 ح ف ص  

 مبیست بیت – برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 067 

     کوشش رَهِ در وَرنَه رَهی، بی

 نیست جِرایَتبی کوشنده چهی
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 وظیفۀ روان، جیره، مزد: ایَتجِر *
 

 

 

 
 

 کوشش رَهِ در وَرنَه رَهی، بی     

 نیست جِرایَتبی کوشنده هیچ
 

 

 کوشش رَهِ در وَرنَه رَهی، بی     

 نیست جِرایَتبی کوشنده هیچ

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 56 ح ف ص  

 ویکمیستب بیت – برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 068 

     است یَرَهْ ذَرَِّۀٍ مِثْقالَ که چون

 یستن نِکایَتبی زَلِّه ییذَرّه
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 

 است یَرَهْ ذَرَّۀٍ مِثْقالَ که چون     

 نیست نِکایَتبی زَلّه ییذَرّه

 است یَرَهْ ذَرَّۀٍ مِثْقالَ که چون     

 نیست نِکایَتیب زَلّه ییذَرّه

 820 💢 069 820 💢 070 
 

 «ا يَرَهُرًّشَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ  مَنْوَ»  «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»
  «.بینداى نیکى کرده باشد آن را مىپس هر کس به وزن ذره»

 «.بیندمى را آن باشد کرده بدى اىذرّه وزن به کس هر و»

 (8و  7 آیات ،(99)زلزال سوره ،کریم)قرآن
 

 

 

 ای را خواهید دید.به وزن ذرّه: یَرَهْ ذَرَّةٍ مِثْقالَ *

کشتن یا : نِکایَت *  زلّت، لغزش: زَلّه  *

 مجازات کردن دشمن، انتقام،مجروح
 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 57 ح ف ص  

 مودو بیست بیت – برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 071 

     نیست گُشادیبی خیر ییذَرّه

 نیست عَمایَت اگر بُگْشا چَشم
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 رفتن تمام بینایی از هر دو چشم کور گردیدن، از بین: اعَمی *
 

 

 

 
 

 نیست شادیگُبی خیر ییذَرّه     

 نیست عَمایَت اگر بُگْشا چَشم
 

 

 نیست گُشادیبی خیر ییذَرّه     

 نیست عَمایَت اگر بُگْشا چَشم

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 58 ح ف ص  

 موسو بیست بیت – برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 072 

     است آب نشانیِ نَباتی هر

 نیست؟ جِبایَت ازو را کان چیست
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 کردن باج و خراجگرفتن، جمعباج: جِبایَت *
 

 

 

 
 

 است آب نشانیِ نَباتی هر     

 نیست؟ جِبایَت ازو را کان چیست
 

 

 است آب نشانیِ نَباتی هر     

 نیست؟ جِبایَت ازو را کان چیست

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 59 ح ف ص  

 موچهار بیست بیت – برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 073 

    هاستنشانی را آب این کُن بس

 نیست وَصایَت حاجَتِ را تشنه
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 پند و اندرز و نصیحت؛ سفارش، وصیّت: وِصایَت *
 

 

 

 
 

 هاستنشانی را آب این کُن بس    

 نیست وَصایَت حاجَتِ را تشنه
 

 

 هاستنشانی را آب این کُن بس    

 نیست وَصایَت حاجَتِ را تشنه

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 60 ح ف ص  

 سوم)مجدد( بیت - برنامه لیاص غزل: 

 820 💢 074 

 ستاَجَل تا یَجوز و الیَجوز

 نیست نهایت را عُشِّاق عِلْمِ
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(
 رواست و نیست روا است، جایز و نیست جایز  :الیَجوز و یَجوز  *

 

 

 

  غزل اصلی ومس بیتمفهوم  تبیین در -غزلیات  دیوان بیت ازدو: 

 820 💢 075 
 ای مرغ آسمانی، آمد گهِ پریدن 

 وی آهوی معانی، آمد گهِ چریدن
 (، بیت اول۲۰۲9دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 
 820 💢 076 

 ای عاشق جریده، بر عاشقان گزیده 

 بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن
 (، بیت دوم۲۰۲9دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 61 ح ف ص  

 مجدد(هشتم بیت - برنامه اصلی غزل(: 

 820 💢 077 

     عشق رَهِ اَنْدَرین باشد مُبْتدی

 نیست دایَتب از واقِف او کِه آن
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 آغاز، اول چیزی، اول کار: دایَتب *

 

 غزل اصلی بیت هشتم مفهوم تبیین در -م مثنوی دو بیت از دفتر شش: 

 820 💢 078 
 رمَمَ نقشِ بر اَفْسُرد حس چشمِ 

 مُسْتَقَرِّ او و بینیمی مَمَر تُش
 (8۱8مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 
 820 💢 079 

 است اَحْوَل دیدِ اوصافِ دویی این 

 ست اوّل آخِر آخِر، اوّل وَرنه
 (8۱9مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 «وَالْآخِرُ الْأَوََّلُ هُوَ …»
  «آخر و اوّل اوست... »
 (3آیه  ،(7۵حدید) سوره ،کریم)قرآن

📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 62 ح ف ص  

 مجدد(دهم بیت - برنامه اصلی غزل(: 

 820 💢 080 

     شو رَعیَّت مَشو راعی هیچ

 نیست رِعایَت سَدِ جُز ییراعی
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

جمعی کشاورز که در یک ملک تحت فرمان یک مالک باشند. : رَعیَّت *  چوپان: راعی *

 حضور و حالت تسلیم، مراقبت احوال و اعمالنگهداری : رِعایت * عامۀ مردم

 

 
  غزل اصلی دهم بیتمفهوم  تبیین در - حافظ بیت از غزلیاتدو: 

 820 💢 081 
 خبران حیراننددر نظربازی ما بی 

 من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
 (۱93، غزل شماره دیوان اشعار ،حافظ)

 
 820 💢 082 

 عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی 

 داند که در این دایره سرگردانند عشق
 (۱93دیوان اشعار، غزل شماره  ،حافظ)

 

📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 63 ح ف ص  

 یازدهم)مجدد( بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 083 

     بِاللِّهْ کَفی را بنده بُدی بس

 نیست کِفایَت و دانش این لیکَش
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 کندخداوند کفایت می: بِاللّهْ کَفی *

 
 

 «.نَصِيرًا ب اللََّهِ وَكَفَى وَلِي َّا ب اللََّهِ وَكَفَى ب أَعْدَائِكُمْ أَعْلَمُ وَاللََّهُ »

 و کرد خواهد کفایت را شما او دوستى و شناسدمى بهتر را شما دشمنان خدا»

 «.است بسنده را شما او یارى

 (4۵ آیه ،(4نساء) سوره کریم)قرآن
 

 

 

 

 غزل اصلی دهمیاز بیتمفهوم  یینتب در - عطار بیت از غزلیات یک: 

 820 💢 084 
 مباش گو عالم، دو هر نباشد گر 

 " است خوش تنها توام با تمامی، " تو
 (7۱دیوان اشعار، غزل شماره  ،عطار)

📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 64 ح ف ص  

 

 820 💢 085 
 «؟…عَبْدَه ب كَافٍ اللَُّه أَلَيْسَ»

 «نیست؟ کافی خویش بنده برای خداوند آیا»

 (4۵ آیه ،(4نساء) سوره کریم)قرآن

 

 

 

 

 غزل اصلی بیت یازدهم مفهوم تبیین در -مثنوی و ششم  ابیاتی از دفتر چهارم و پنجم: 

 820 💢 086 
 بس و آریم را تو مر عبادت که 

 بس و داریم تو ز هم یاری طَمْعِ
 (۲93۲م، بیت چهارمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 
 820 💢 087 

 خواستن را خدا غیرِ خدا از 

 کاستن لِّیکُ و ست افزونی ظَِّنِ
 (773م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 

 
 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 65 ح ف ص  

 820 💢 088 
 بپوش سالههمه بافی،می کهزان 

 بنوش ساله همه کاری،می کهزان
 (3۱8۱م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 820 💢 089 
 مدَبهمدَ هایغُصه این توست فعلِ 

 الْقَلَم جَفَِّ قَدْ معنی دبوَ این
 (3۱8۲م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 820 💢 090 
 «.القٍ أنْتَ ب ما الْقَلَمُ جَفََّ»

 «.بودی سزاوار آنچه به قلم شد خشك»

 (حدیث)

 
 820 💢 091 

 بود آن کی الْقَلَم جَفَِّ معنی 

 بود؟ یکسان وفا با جفاها که
 (3۱۵۱م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 820 💢 092 
 الْقَلَم جَفَِّ جفا هم را، جفا بل 

 الْقَلَم جَفَِّ وفا هم را وفا وآن
 (3۱۵۲م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 66 ح ف ص  

 820 💢 093 
 بگداخته دل هایآتش ز تن 

 پرداخته خدا غیرِ از خانه
 (3463م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 
 820 💢 094 

 نیازبی خدای اوصاف ز عشق 

 مَجاز باشد او غیر بر عاشقی
 (97۱م، بیتششمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 
 820 💢 095 

 نبود حرممَ خدا غیر را راز 

 نبود همدم آسمان جز را آه
 (4۰۰8م، بیت ششمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 

📝✨ 
 
 
 
 
 
 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 67 ح ف ص  

 هجدهم)مجدد( بیت - برنامه اصلی غزل: 

 820 💢 096 

     دین رَهِ در تو مَستیِ جُز خواجه

 نیست غایَت و تدااب زِ آیَتی
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 
 
 

  غزل اصلی هجدهم بیتمفهوم  تبیین در -غزلیات  دیوان بیت ازسه: 

 820 💢 097 
 میندیش ره وز شو عشق سوار 

 باشد رهوار بس عشق اسبِ که
 (، بیت نهم66۲دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 820 💢 098 
 رساند منزل را تو حمله یک به 

 باشد ناهموار راه چه اگر
 (همد، بیت 66۲غزل شماره دیوان شمس،  )مولوی،

 820 💢 099 
 عاشق جانِ نداند خواریعلف 

 باشد ارمّخَ عاشقان جانِ که
 (، بیت یازدهم66۲دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 
📝✨ 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 68 ح ف ص  

  اصلی غزل بیت هجدهم مفهوم تبیین در -مثنوی + دو بیت از دفتر پنجم سه بیت از دفتر اول: 
 820 💢 100 

 سرهخیر آن جو و جُست و فغان در 

 در به در جویان، و پُرسان طرف، هر
 (۱۱۱7مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 820 💢 101 
 کیست؟ و کو را ما اسب دزدید که کآن 

 چیست؟ خواجه ای توست ران زیر کهاین
 (۱۱۱8مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولوی،

 820 💢 102 
 کو؟ اسب لیکن است، اسب این آری 

 جو اسب شهسوار ای آ، خود با
 (۱۱۱9، بیت اول مثنوی، دفتر )مولوی،    

 
 

 820 💢 103 

 جُو اسبْ فارِس و ران زیرِ اسب، 

 کو؟ اسب لیکن اسب،: گفت این؟ چیست
 (۱۰77مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 820 💢 104 

 پدید؟ تو زیرِ به این است اسب نه هَی 

 دید؟ که اسبی خود لیک آری،: گفت
 (۱۰78م، بیت مثنوی، دفتر پنج )مولوی،

📝✨ 

 پریشان و آشفته: سرخیره *
 

 سوار، سوار بر اسباسب: فارس *
 



 برنامه طرح اساسبر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 69 ح ف ص  

 مجدد(نوزدهم بیت - برنامه اصلی غزل(: 

 820 💢 105 

    آیَت طالِبِ وَ تو آیَتی

 نیست آیَت خود طَلَبآیَت زِ بِهْ
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 

 

 

  غزل اصلی بیت نوزدهم مفهوم تبیین در -مثنوی چهار بیت از دفتر سوم: 
 820 💢 106 

 و؟ک روز: گفتن روز میان در 

 روزجو ای است کردن رسوا خویش
 (۲7۲4مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

 820 💢 107 
 است رحمت جَذوبِ خاموشی و صبر 

 است علِّت نشانِ جستن، نشان وین
 (۲7۲۵مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

 بیماری: علّت * کنندهبسیار کَشنده، بسیار جذب: جَذوب *
 820 💢 108 

 تو جانِ بر تا بپذیر، اَنْصِتُوا 

 اَنْصِتُوا جزای جانان، از آید
 (۲7۲6مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

 خاموش باشید: اَنْصِتُوا *
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 820 💢 109 

 «.تُرْحَمُونَ لَعَلََّكُمْ وَأَنْصِتُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا الْقُرْآنُ قُر ئَ ...وَإ ذَا»

 «.شوید اربرخورد پروردگار رحمت و لطف از که باشد گزینید، خاموشی…»

 (۲۰4(، آیه 7کریم، سوره اعراف))قرآن

 

 820 💢 110 
 طبیب این پیش نُکس، نخواهی گر 

 لَبیب ای را سَر و زرّ زن زمین بر
 (۲7۲7، بیت سوم مثنوی، دفتر )مولوی،

 خردمند، عاقل: لَبیب *  عودکردن بیماری: نُکس *

 

📝✨ 
 

 

  زل اصلیغ بیت نوزدهم مفهوم تبیین در -مثنوی یک بیت از دفتر ششم: 
 820 💢 111 

 اممرده گدایی از گنج سر بر 

 امپرده در و غفلت اندر زانک
 (43۲3مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 

📝✨ 
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 مجدد(مبیست بیت – برنامه اصلی غزل(: 

 820 💢 112 
     کوشش رَهِ در وَرنَه رَهی، بی

 نیست جِرایَتبی کوشنده هیچ
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 وظیفۀ روان، جیره، مزد: ایَتجِر *

 

  زل اصلیغ مبیستبیت  مفهوم تبیین در -مثنوی یک بیت از دفتر ششم: 
 820 💢 113  

 رهیبی راهِ و هنگامبی مرغ 

 تهی دیگِ بُنِ در پُر آتشی
 (۱۲۲6مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

 بیراهه، کنایه از راه بدون رونده: رهیراهِ بی * محلخروس بی: هنگاممرغ بی *

 

📝✨ 

 
 زل اصلیغ مبیستبیت  مفهوم تبیین در -مثنوی م چهاراز دفتر ای ریدهب: 

 820 💢 114 
 شود کم رزقش که صوفی آن شاد 

 شود یَم او و گردد دُر ششَبَه آن
 (۱86۰م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 دریا: یَم *  براق و سیاه سنگ نوعی شَبَق یا شَبَه: شَبَه *
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 820 💢 115 
 شد آگاه کههر خاص جِرایِ آن ز 

 شد گاهاِجری و ربقُ سزای او
 (۱86۱م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 در اینجا پیشگاه الهی: گاهاِجری *  نفقه، مواجب، مستمری: راجِ *

 
 820 💢 116 

 شود قصاننُ چون روح جِرای آنز 

 شود لرزان آن نُقصانِ از جانش
 (۱86۲م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 ، زیانکمی، کاستی: قصاننُ *
   

 820 💢 117 
 است رفته خطایی که بداند پس 

 است آشفته رضا زارِسَمَن که
 (۱863م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 .روید سَمَن که آنجا یاسمن، درخت از انبوه جای و یاسمن باغ: زارسمن *
 

 820 💢 118 
 کِشت نُقصانِ از شخص کآن چنانهم 

 نبشت خرمن صاحبِ سوی رُقعه
 (۱864م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 نامه: رُقعه *
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 820 💢 119 

 داد میرِ پیش بردند اشرُقعه 

 نداد وا جوابی رُقعه، او خواند
 (۱86۵م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 
 820 💢 120 

 لُوت ردِدَ ااِلِّ نیست را او: گفت 

 سکوت تراولی احمق جواب پس
 (۱866م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 غذا، طعام: وتلُ *
 

 820 💢 121 
 هیچ وصل، و راقفِ درد نیستش 

 هیچ اصل، نجوید او، ست فرع بندِ
 (۱867م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 
 820 💢 122 

 منی و ما ۀمُرد و ستاحمق 

 نی اصل، راغِفَ فرعش، غمِ کز
 (۱868م، بیت چهار مثنوی، دفتر )مولوی،

 

📝✨ 
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 مجدد(ویکمیستب بیت – برنامه اصلی غزل(: 

 820 💢 123 

     است یَرَهْ ذَرَِّۀٍ مِثْقالَ که چون

 نیست نِکایَتبی زَلِّه ییذَرّه
 )499 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 

 

 

 

 

 

 «ا يَرَهُرًّشَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ  مَنْوَ»  «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»
  «.بینداى نیکى کرده باشد آن را مىپس هر کس به وزن ذره»

 «.بیندمى را آن باشد کرده بدى اىذرّه وزن به کس هر و»

 (8و  7 آیات ،(99)زلزال سوره ،کریم)قرآن
 

 

 

 زل اصلیغ ویکمبیستبیت  مفهوم تبیین در -مثنوی م پنجتر بیت از دف دو: 
 820 💢 124  

 زبان را میزان داد تعالی حق 

 بخوان رَحمان ۀسور قرآن ز هین
 (۱4۰۰م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 ای را خواهید دید.به وزن ذرّه: یَرَهْ ذَرَّةٍ مِثْقالَ *

کشتن یا : نِکایَت *  زلّت، لغزش: زَلّه  *

 مجازات کردن دشمن، انتقام،مجروح
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 9الی  7 آیات ،(۵۵) الرحمن سوره کریم، قرآن: 

 820 💢 125 

 ﴾۷﴿« وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»

 «.نهاد بَنا را ترازو و برافراخت را آسمان»
 820 💢 126 

 ﴾8﴿« أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَان »

 «.مکنید تجاوز ترازو در تا»
 820 💢 127 

 ﴾9﴿ «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ ب الْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ»

 میزان در هیچ و کنید؛ رعایت عدالت به را کردن وزن»

 «.مکنید نادرستی
📔✨ 

 
 820 💢 128 

 مهل را میزان خویش حرصِ ز هین 

 لضِمُ خصمِ را تو آمد حرص و آز
 (۱4۰۱م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

📝✨ 
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  زل اصلیغ ویکمبیستبیت  مفهوم تبیین در -مثنوی  چهارم و پنجمتر ااز دف دیگریابیات: 

 820 💢 129  
 حق بنهاد این بهرِ ترازو این 

 قبَسَ در را ما انصاف رود تا
 (۱899م، بیت چهارمثنوی، دفتر  )مولوی،

 820 💢 130 

 کنم کم من ،کنی کم ترازو از 

 روشنم من ،روشنی من با تو تا
 (۱9۰۰م، بیت چهارمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 
 820 💢 131 

 بود افزون تو جهدِ گر ییذره 

 بود موزون خدا ترازوی در
 (3۱4۵م، بیت پنجمثنوی، دفتر  )مولوی،

 

 

 زل اصلیغ ویکمبیستبیت  مفهوم تبیین در -مثنوی  تر ششماز دف ایبریده: 

 820 💢 132 
 فتیا ای را خود نفْسِ کن متهم 

 را عدل جزای کن کم متهم
 (43۰م، بیت ششمثنوی، دفتر  )مولوی،

 820 💢 133 
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 ره به آور سر مردانه کن، توبه 

 یَرَه بِمِثقالٍ یَعْمَل فَمَنْ که
 (43۱م، بیت ششمثنوی، دفتر  )مولوی،

 انجام ای ذره اندازه به را عملی کس هر زیرا آی، در هدایت به و کن توبه مردانه* 

 .بیند می را آن جزای دهد

 

 «ا يَرَهُرًّشَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ  مَنْوَ»  «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»
  «.بینداى نیکى کرده باشد آن را مىپس هر کس به وزن ذره»

 «.بیندمى را آن باشد کرده بدى اىذرّه وزن به کس هر و»

 (8و  7 آیات ،(99)زلزال سوره ،کریم)قرآن
 

 
 820 💢 134 

 ایغِرِّه شو کم نفس فُسونِ در 

 ایذرّه نپوشد حق آفتابِ که
 (43۲م، بیت ششمثنوی، دفتر  )مولوی،

 چیزی، فریفتهمغرور به ؛شدنمغرورشدن، فریفته: غِرّه * فریب: فُسون *

 
 820 💢 135 

 ذَاهَ مَال  نَاوَيْلَتَ يَا وَيَقُولُونَ فِيهِ مِمََّا مُشْفِقِينَ الْمُجْر مِينَ فَتَرَى الْكِتَابُ وَوُضِعَ»

 وَلَا حَاضِرًا عَمِلُوا مَا وَوَجَدُوا أَحْصَاهَا إ لََّا كَب يرَةً وَلَا صَغِيرَةً يُغَادِرُ لَا الْكِتَاب 

 «.أَحَد ا رَبَُّكَ يَظْلِمُ
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: گویندمى و بیمناکند است آمده آن در آنچه از که بینى را مجرمان. شود گشوده اعمال دفتر»

 نکرده رها ناشده حساب را بزرگى و کوچك گناه هیچ که است دفترى چه این ما، بر واى

 «.کندنمى ستم کسى به تو، پروردگار و بیابند خود مقابل در را خود اعمال آنگاه. است
 (49آیه  ،(۱8)کهف سوره ،کریم)قرآن

 
 820 💢 136 

 مفید ای جسمی ذرّاتِ این هست 

 پدید جسمانی خورشیدِ این پیشِ
 (433م، بیت ششمثنوی، دفتر  )مولوی،

 
 820 💢 137 

 افتِکار و خَواطِر ذرّاتِ هست 

 آشکار حقایق خورشید پیشِ
 (434م، بیت ششمثنوی، دفتر  )مولوی،

 اندیشیدناِفتکار:  * هاجمع خاطر، اندیشه: خواطر *
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