
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

 غزل اصلی برنامه: 

 

 ۱۰۲۷ غزل شمارهشمس،  دیوان مولوی،

 لشکَر بِزَد زَنگْ بر تُرکستان یَغمابَکِ (۱

 زوتَر هاَل بُگْریز خویشیبی قَلعۀ در
 

 تَنگی؟ بُوَد عقل بر زَنگی شبِ زِ کِی تا (۲

 خَنجَر او سَرِ بر زد آمد، صُبح شاهنشهِ
 

 کردند سَحَر نِقربا را شب سیَه گاوِ (3

 الْاَکْبَر هُوَ کَاللّهُ گوید این پیِ مُوْذِن
 

 شمعی لَگَن زیرِ از گَردون برونْ آوَرْد (4

 اَختر نَمانْد چرخْ بر او نورِ خجْلَتِ کز
 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 باشد بیمارصِفت اوَّل از گَر خورشید (5

 تَرخوش نَفَسی هر در گردد خود دلِ از هم
 

 شینبِنْ او سایۀ در پُردَردی، که چَشمْ ای (6

 مَنگَر او چهرۀ در حالَتاین در زِنهار،
 

 آرَد رَقص به ذَرّه کاو دل،روشن واعِظِ آن (۷

 مِنْبَر این سَرِ از او بِفْشانَد که نور بَسْ
 

 کوری هر کوریِ بر نوری، زِهی شاباش (8

 سَر بَرآرَد که پَسزان نپوشانَد رویْ کاو
 

 صافَت آیِنِه در تبریزی، الْحَقِشَمسُ (9

 کافَر از بَتَر باشم بینَم خدا غیرِ گَر

 

 
  

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 اول بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 کَرـلش زَدـبِ گْـزَن رـبَ انـتُرکست *ابَکِـیَغم

 رـزوتَ الـهَ زـریـبُگْ یـخویشبی ۀـقَلع در
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 گرغارت یغماگر؛: یَغمابَک *

  

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 4 ح ف ص  

 

 ِرلشـکَ بِـزَد زَنـگْ بَـر تـانتُرکس یَغمـابَک 

 زوتَـر هَـال بُگْـریـز خویشـیبی قَلعـۀ در
 

 

 

 ِلشـکَر بِـزَد زَنـگْ بَـر تُرکستـان یَغمـابَک 

 زوتَـر هَـال بُگْـریـز خویشـیبی قَلعـۀ در

 
 

 ِرلشـکَ بِـزَد زَنـگْ بَـر تُرکستـان یَغمـابَک 

 تَـرزو هَـال بُگْـریـز خویشـیبی قَلعـۀ در
 

  

 ِکَرلشـ بِـزَد زَنـگْ بَـر تُرکستـان یَغمـابَک 

 زوتَـر هَـال بُگْـریـز خویشـیبی قَلعـۀ در
  

 

 

 

 کُنَد جان قصدِ ار،ـب صد قضا گر 

 کُنَد درمان دهد، تجانَ قضا هم
 (1259 ، بیتاولدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 5 ح ف ص  

 

 کُنَد جان قصدِ بـار، صد قضا گر 

 کُنَد ندرما دهد، جانَت قضا هم
 

 

 کُنَد جان قصدِ بـار، صد قضا گر 

 کُنَد درمان دهد، جانَت قضا هم

 
 نَدکمی بیرون مُرده زنده زِ چون 

 تَنَدمی مرگی سویِ زنده نَفْسِ
 (055 م، بیتپنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 
 

 کنَدمی بیرون مُرده زنده زِ چون 

 تَنَدمی مرگی سویِ زنده نَفْسِ

 

 کنَدمی بیرون مُرده زنده زِ چون 

 تَنَدمی مرگی سویِ زنده نَفْسِ

 
 

 نِگون هْـگَ چیره اهـگ جُزویْ عقلِ 

 ونـالْمَنرَیْبُ از نـایمِ یـکُلّ عقلِ
 (1145 م، بیتدفتر سو ،مثنوی )مولوی،

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 6 ح ف ص  

 

 ِنِگون گَـهْ چیره گـاه جُزویْ عقل 

 الْمَنـونرَیْبُ از ایمِـن کُلّـی عقلِ
 

 

 ِنِگون گَـهْ هچیر گـاه جُزویْ عقل 

 الْمَنـونرَیْبُ از ایمِـن کُلّـی عقلِ
 

 

 

 فیهرَیْبَال از وشُ آور، بیخ هسِدرِ درختِ چون 

 اَلْمَنُونرَیْبُ دَمِ از تبرگَ و شاخ رزدنلَ تا
 (194۸ ۀشمار غزل شمس،دیوان )مولوی،

 

 فیهالرَیْبَ از وشُ آور، بیخ سِدرِه درختِ چون 

 اَلْمَنُونرَیْبُ دَمِ از تبرگَ و شاخ نلَرزد تا

 
 فیهالرَیْبَ از شُو آور،بیخ  سِدرِه درختِ چون 

 اَلْمَنُونرَیْبُ دَمِ از برگَت و شاخ نلَرزد تا

 

 «؛لِلْمُتََّقِینَ هُدًى فِیهِ رَیْبَ لَا الْكِتَابُ ذَلِكَ»َ
 «.است پیشگاناتقو هدایت مایۀ[ و] نیست؛ تردیدی هیچ آن[ حقانیّتِ] در كه كتابى است این»

 (2 آیه ،(2)بقره سوره کریم،)قرآن

 
 

 

  

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 7 ح ف ص  

 او رایِ و زمـعَ موقوفِ هاالـح 

 او ایِـآسحـمسی خِـنَفْ از دهـزن
 (1427 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 یـمَن ربَ عاشقْ نَه الی،ـح عاشقِ 

 یـتَنمی من ربَ الْـح دِـامی بر
 (142۸ دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 بُوَد کاملدَمی کم، دَمیک هکآن 

 بُوَد لـآفِ ل،ـخلی ودِـمعب نیست
 (1429 م، بیتدفتر سو ،مثنوی )مولوی،

 

 این و آن هـگَ و باشد آفِل کهوآن 

 نـالْآفِلی اُحِبُّ ال ر،ـدلب نیست
 (1430 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 «؛الْمُوقِنِینَ مِنَ وَلِیَكُونَ الْأَرْضِوَ السََّمَاوَاتِ مَلَكُوتَ إِبْرَاهِیمَ نُرِی كَذَلِكَ»َ
 «.رددگ یقین اهلِ از تا دادیم نشان را زمین و هاآسمان ملكوتِ ابراهیم به سانبدین»

 «؛الْآفِلِینَ بَُّأُحِ لَا قَالَ أَفَلَ فَلَمََّا  رَبَِّی هَذَا قَالَ  كَوْكَبًا رَأَى اللََّیْلُ عَلَیْهِ جَنََّ فَلَمََّا »
: گفت شُد، فرو چون .من پروردگار است این: گفت. دید ایستاره گرفت، فرو را او شب چون »

 « .ندارم دوست را شَوَندگانفرو
 (76الی  75ات آی ،(6)انعام سوره کریم،)قرآن



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 8 ح ف ص  

 

 این و آن گَـه و باشد آفِل کهوآن 

 الْآفِلیـن اُحِبُّ ال دلبـر، نیست

 
 

 این و آن گَـه و باشد آفِل کهوآن 

 الْآفِلیـن اُحِبُّ ال دلبـر، تنیس

 

 
 غیب بادِ دستِبه خس چون جهان این 

 *غیب دادِ و *گرفت شِـپی زیـعاج

 (1300 م، بیتدودفتر  ،مثنوی )مولوی،
 غیب عالَمِ فِتَصرُّ قدرتدادِ غیب:  * .است ساخته خود پیشۀ را ناتوانی :گرفت پیشِ عاجزی*

 

 ستپَ گاهیش ،کندمی بلندش هـگَ 

 کستشِ گاهی کند،می دُرستش هـگَ
 (1301 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 *ارـیَس گاهی رَد،ـبَمی *شـمینیَ هـگَ 

 ارـخ گاهیش د،ـکنَ انشـگُلِسْت هـگَ
 (1302 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 دست چپ: یَسار *  دست راست :مینیَ*

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 9 ح ف ص  

 زارگُخطْ بین قلم و، پنهان دستِ 

 سوار ناپیدا و، وْالنج در اسب
 (1303 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 کمان داـناپی ،و نـبی رّانـپَ ـر،تی 

 جان انِـج پنهان، و، پیدا هاانـج
 (1304 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 ستایـشَه رِـتی آن که مَشْکَن را رـتی 

 ستایـهآگَ شَصْتِ زِ پَرتاوی، نیست
 (1305 تدفتر دوم، بی ،مثنوی )مولوی،

 

 قـح گفت تَـرَمَیْ اذ تَـرَمَیْ ما 

 قـسَبَ دارد ارهاـک بر قـح ارِـک
 (0613 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 «؛...ٰ  رَمَى اللََّهَ وَلَكِنََّ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَمَا... »
 « ...انداختیم تیر كه بود خدا انداختی،نمی تیر تو انداختی،می تیر كه گاهآن و...  »

 (17ه آی ،(۸)انفال سوره کریم،)قرآن

 

 

 
 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 10 ح ف ص  

 را رـتی مَشْکن تو ،نـبِشْک خود مِـخش 

 را رـشی شمارَد خون خشمت مِـچش
 (7130 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 رـبَ اهـش شِـپی ،و رـیـت ربَ دِهْ هـبوس 

 رـتَ تو ونِـخ از ودـآلونْـخ رِــیـت
 (130۸ دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 ونـبزَ هـبست و زـعاج دا،ـپی آنچه 

 *حَرون و دـتُن چنان دا،ـناپی وآنچه

 (1309 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،
 نافرمان سرکش؛ :حَرون*

 

 راست؟کِه دامی چنیناین م،ـشکاری ما 

 کجاست؟ *انیـوگچُ م،ـوگانیچُ گویِ
 (1310 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 .چوگان باشد؛ بازیچوگان الیق و مناسب کهاسبی :چُوگانی*
 

 و؟ـک اطـخیّ این دوزد،می دَرَد،می 

 کو؟* اطـنَفّ این سوزد،می دَمَد،می
 (1311 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 اَفروزآتش باز؛آتش و اندازنفت معنیِبه جااین در ریزند؛ نفت آن در که مِسین ظرفِ :نَفّاط*
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 11 ح ف ص  

 شد بنده ایِـرض ق،ـح ایِـقض چون 

 شد دهـخواهن دۀـنـب را او مِـکحُ
 (1906 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 
 

 

 

 است *ساجد *طَوْعَاً که دان مؤمن لیک 

 استـد قاصِ و اـرض ایِـویـج کهزان
 (2544 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 کنندهسجده :ساجد*  رغبت با مِیل؛ با :طَوْعاً*
 

 

 

 

 یـراحت دِـامی رـبَ زیـگری رـگَ 

 یـآفت آید پیشت هم طرف زآن
 (590 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 نیست دامبی و دَدبی یـکُنج هیچ 

 نیست آرام ق،ـح گاهِخلوت به جز
 (591 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 12 ح ف ص  

 بِگْماشتی کنون را طوفان شُکر، 

 یـبرداشت را *اللـاَطْ یْهـواسط
 (1347 م، بیتودفتر س ،مثنوی )مولوی،

 هاشدگیهویتهم بقایایِ معنیِبه جااین در شده؛خراب بناهای و هاخانه از مانده جابه آثار: اَطْالل*
 

 بُدند دـبَ و مـئیلَ اللِـاَطْ کهزآن 

 زدندمی داییـصَ ینِ ،داییـن نِی
 (134۸ دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 طابخَ در خواهم اللـاَطْ چنان من 

 جواب واگوید کوه چون داـصَ کَز

 (1349 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 وـت امِـن من وَمـبشن اــنّـثَـمُ اـت 

 وـت آرامِانْـج امِـن رـب مـعاشق
 (5013 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،
 

 

 

 

 

 جهان دیگِ این جوشِ در دِگَر، خامان تو از پیش 

 اـرض لّااِ نبود انـدرم د،ـنش و دـدنـطپیبَر سـب
 (20دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 13 ح ف ص  

 

 جهان دیگِ این جوشِ در دِگَر، خامان تو از پیش 

 ـارض اِلّا نبود درمـان نشـد، و طپیـدنـدبَر بـس
 

 

 جهان دیگِ این جوشِ در دِگَر، خامان تو از پیش 

 ـارض اِلّا نبود درمـان نشـد، و طپیـدنـدبَر بـس
 

 

 
 

 بالست طوفانِ موجِ کاین، مکن هین 

 الست روزـام ،اـآشن و اـپ و دست
 (1311 ، بیتدفتر سوم ،مثنوی )مولوی،

 

 کُشعـشم الیِـبَ و ستا رـقه بادِ 

 خَمُش اید،ـپنمی حق شمعِ که جز
 (1312 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 دـبلن وهِـک آن رـبَ مـرفت نی،: گفت 

 دـگَزن هر از مرا هـکُ آن ستا *عاصِم
 (3131 دفتر سوم، بیت ،مثنوی ولوی،)م

 کننده حفظ نگهدارنده؛: عاصِم*

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 14 ح ف ص  

 اللََّهِ رِأَمْ مِنْ الْیَوْمَ عَاصِمَ لَا قَالَ ٰ   الْمَاءِ مِنَ یَعْصِمُنِی جَبَلٍ إِلَى سَآوِی قَالَ »

 «؛الْمُغْرَقِینَ مِنَ فَكَانَ الْمَوْجُ بَیْنَهُمَا وَحَالَ ٰ   رَحِمَ مَنْ إِلََّا
 اىدهدارننگه هیچ امروز: گفت. گرفت خواهم جا دارد، نگه آب از مرا كه كوهى سَرِ بر من: گفت» 

 او و تگش حایل دو آن میان موج ناگهان. آورَد رَحم او بر كه را كسی مگر نیست خدا فرمان از

 .«بود شدگانغرق از
 (43ه آی ،(11)هود سوره کریم،)قرآن

 

 نزمااین است کاه کوهْکِه مکن، هین 

 اَمان ندْهد را شـخوی حبیبِ زـج
 (1314 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 ؟امودهـبشْن تو دِـنـپ کِی من،: گفت 

 *امدُوده زین من که کردی طَمَع که

 (5131 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،
 خانواده دودمان؛: دُوده*

 

 راـم زـهرگ تو گفتِ امدـنی خوش 

 راـسَ دو رـه در تو از اَمریّـبَ من
 (6131 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 15 ح ف ص  

 نیست ازـن روزِ که بابا مکن نـهی 

 نیست ازـاَنْب و خویشی را خدا رـمَ
 (1317 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 ستنازُکی دَماین ،و کَردیّ کنونتا 

 کیست؟ ازِـن راـگی اه،ـدرگ اَندرین
 (۸131 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 مهم خطیر؛ دقیق؛: ازُکین*
 

 دَمـقِ از او است ولَدْـیُ لَمْ یَلِد لَمْ 

 مـعَ نَه ،و دـفرزن نَه دارد، پدر نَه
 (1319 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

   اَزَل: قِدَم*

 «یُولَدْ وَلَمْ یَلِد لَمْ »            
 .«شده زاده نَه و است زاده نَه» 
 (3ه آی ،(112)اخالص سوره کریم،)قرآن

 

 کشید؟ خواهد کجا فرزندان ازِـن 

 د؟ـشنی خواهد کجا انـبابای ازِـن
 (1320 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 16 ح ف ص  

 

 ازـبِن کم را،ـپی مولود، نیستم 

 *گُراز کم ا،ـوانجَ والِد، نیستم

 (1321 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،
  رفتنراه تَکَبُّر و ناز با نازیدن؛: گُرازیدن*

 

 یـشهوت من مـنیَ ر،ـشوه نیستم 

 *یـسِت ای جااین ذار،ـبگْ را ازـن

 (1322 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،
 بانو بی؛بی زن؛ مطلق زنان؛ برای عنوانی: سِتی*

 

 ضْطِرارا ،و بندگیّ و خُضوع جز 

 ارـاعتب ندارد رتـحض اَندرین

 (1323 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 ییهگفت این هاسال اـابـب: گفت 

 !ی؟یآشفته جَهل به گویی،می باز

 (1324 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 17 ح ف ص  

 

 شد رضا و تسلیم همه شد، ما چو که کسآن خُنُک 

 شد فاـص رـحبَ گُهَرِ ،دـش ونـجن و قـعش وِرُـگِ
 (760دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 دریابَحر: *
 

 شد رضا و تسلیم همه شد، ما چو که کسآن خُنُک 

 شد صـفا بَحـر گُهَرِ شـد، جنـون و عشـق گِـرُوِ
 

 

 شد رضا و تسلیم همه شد، ما چو که کسآن خُنُک 

 شد صـفا بَحـر گُهَرِ شـد، جنـون و عشـق گِـرُوِ
 

 

 
 

 

 اول )مجدد( بیت -برنامه  اصلی غزل: 

 کَرـلش زَدـبِ گْـزَن رـبَ انـتُرکست *ابَکِـیَغم

 رـزوتَ الـهَ زـریـبُگْ یـخویشبی ۀـقَلع در
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 18 ح ف ص  

  بیت دوم –اصلی برنامه  غزل: 

 ی؟ـتَنگ بُوَد عقل بر زَنگی شبِ زِ کِی تا

 خَنجَر او سَرِ بر زد آمد، صُبح هِـشاهنش
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 استوِیْ سَردیِّ زِ زادیآدمی عقلِ و هوش 

 کو؟ *اَحْالم یا عقل کردَش، گرم مَیْ آن کهچون
 (2207دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 دَرهم و شوریده خوابهای رویا؛ اوهام؛ معنیِبه حُلْم؛ جمع: اَحالم*
 

 تَنگـی؟ بُوَد عقل بر زَنگی شبِ زِ کِی تا 

 خَنجَر او سَرِ بر زد آمد، صُبح شاهنشـهِ

 

 

 تَنگـی؟ دبُوَ عقل بر زَنگی شبِ زِ کِی تا 

 خَنجَر او سَرِ بر زد آمد، صُبح شاهنشـهِ

 

 

 

 بیت سوم –اصلی برنامه  غزل: 

 کردند رـسَحَ انِـقرب را شب هـسیَ اوِـگ

 رـالْاَکْبَ هُوَ کَاللّهُ گوید این یِـپ وْذِنـمُ
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 19 ح ف ص  

 

 ِکردند سَحَـر قربـانِ را شب سیَـه گـاو 

 الْاَکْبَـر هُوَ کَاللّهُ گوید این پـیِ مُـوْذِن
 

 

 ِکردند سَحَـر قربـانِ را شب سیَـه گـاو 

 الْاَکْبَـر هُوَ کَاللّهُ گوید این پـیِ مُـوْذِن

 

 

 بیت چهارم –اصلی برنامه  غزل: 

 شمعی نـلَگَ رِـزی از ردونـگَ برونْ آوَرْد

 رـاَختَ دـنَمانْ چرخْ بر او نورِ خجْلَتِ زـک
 (۱۰۲۷یوان شمس، غزل شماره )مولوی، د

 

 شمعی لَگَـن زیـرِ از گَـردون برونْ آوَرْد 

 اَختَـر نَمانْـد چرخْ بر او نورِ خجْلَتِ کـز

 

 شمعی لَگَـن زیـرِ از گَـردون برونْ آوَرْد 

 اَختَـر نَمانْـد چرخْ بر او نورِ خجْلَتِ کـز

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 20 ح ف ص  

 انـنه اـم رانِـتَـاَخ دـنگشتن اـت 

 جهان خورشیدِ است پنهان کهدان
 (731 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 نهـان مـا اَخـتَـرانِ نگشتنـد تـا 

 جهان خورشیدِ است پنهان کهدان
 

 

 نهـان مـا اَخـتَـرانِ نگشتنـد تـا 

 جهان خورشیدِ است پنهان کهدان

 

 بیت پنجم –اصلی برنامه  غزل: 

 دـباش ارصِفتـبیم اوَّل از رـگَ دـخورشی

 تَرخوش نَفَسی هر در گردد خود دلِ از هم
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 باشد ارصِفتـبیم اوَّل از گَر دـخورشی 

 تَرنَفَسی خوش هر در گردد خود دلِ از هم

 

 باشد ارصِفتـبیم اوَّل از گَر دـخورشی 

 تَرنَفَسی خوش هر در گردد خود دلِ از هم

 

 
 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 21 ح ف ص  

 بیت ششم –اصلی برنامه  غزل: 

 بِنْشین او سایۀ در ردَردی،ـپُ که چَشمْ ای

 رـمَنگَ او رۀچه در حالَتنـای در ار،ـزِنه
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 بِنْشین او سایۀ در پُـردَردی، که چَشمْ ای 

 مَنگَـر او چهرۀ در حالَتایـن در زِنهـار،

 

 بِنْشین او سایۀ در پُـردَردی، که چَشمْ ای 

 مَنگَـر او چهرۀ در حالَتایـن در ر،زِنهـا

 
 

 

 دستگیر باشد توفیق گَر است راه قَدَم یک 

 کو؟ *وامـاَعْ رفتنِ و دور راهِ حَدیثِ پس
 (2207غزل شماره ، ان شمسدیو ،مثنوی )مولوی،

 سال معنی به عام، جمع: امعواَ*

 ردستگی باشد توفیق گَر است راه قَدَم یک 

 کو؟ اَعْـوام رفتنِ و دور راهِ حَدیثِ پس

 

 

 ردستگی باشد توفیق گَر است راه قَدَم یک 

 کو؟ اَعْـوام رفتنِ و دور راهِ حَدیثِ پس

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 22 ح ف ص  

 اوفْتَد تو بر که باید صَنَم آن ۀسای لیک 

 کو؟ اَصْنام ۀجُمل اَنْدَر مِثلْ کِشْ صَنَم آن
 (2207غزل شماره ، ان شمسدیو ،مثنوی )مولوی،

 زیبا معشوق دلبر،: مصَنَ*
 

 

 مهفتبیت  –اصلی برنامه  غزل: 

 آرَد رَقص به ذَرّه کاو دل،روشن واعِظِ آن

 رـمِنْبَ نـای رِـسَ از او دـانَـبِفْش که ورـن بَسْ
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 

 آرَد رَقص به ذَرّه کاو دل،روشن واعِظِ آن 

 مِنْبَـر ایـن سَـرِ از او بِفْشـانَـد که نـور بَسْ

 

 

 متشهبیت  –اصلی برنامه  غزل: 

 کوری هر کوریِ بر نوری، زِهی شاباش

 سَر بَرآرَد کهپَس زان نپوشانَد رویْ کاو
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 23 ح ف ص  

 

 کوری هر کوریِ بر نوری، زِهی شاباش 

 سَر بَرآرَد کهپَس زان نپوشانَد رویْ کاو

 
 

 

 کوری هر کوریِ بر نوری، زِهی شاباش 

 سَر بَرآرَد کهپَس زان نپوشانَد رویْ کاو

 

 
 منهبیت  –اصلی برنامه  غزل: 

 صافَت ۀـآیِن در زی،ـریـتب قِـالْحَسُـشَم

 رـکافَ از رـبَتَ باشم مـبینَ داـخ رِـغی گَر
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 ُصافَت آیِنِـه در تبـریـزی، الْحَـقِشَمـس 

 رکافَـ از بَتَـر باشم بینَـم خـدا غیـرِ گَر

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 24 ح ف ص  

 مجدد( بیت ششم –اصلی برنامه  غزل(: 

 بِنْشین او سایۀ در ردَردی،ـپُ که چَشمْ ای

 رـمَنگَ او چهرۀ در حالَتنـای در ار،ـزِنه
 (۱۰۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

  شتاب و حرص از صفصف و *جَوقجَوق 

 آب ویـس زانـریـگُ شـآت ز رِزـمُحتَ
 (433 م، بیتپنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 .کننده؛ پرهیزکنندهدوری :حتَرِزمُ* .است اَجْواق جَوق، جمعِ ؛دستهدسته: جوقوقجَ*

 

 رـسَ دـرآوَرْدنـبَ شـآت ز رَمـالجَ 

 رــبَخَبی ای *ارـبـعتاِالْ ارَـبـاِعْتِ
 (443 م، بیتپنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،

*
 گیر، عبرت بگیرعبرت ب: عتـبـاراِالْ اِعْتِـبـارَ 

 

 *گول گیجانِ ای آتش زدمی بانگ 

 ولـقَب ـۀچَشم مَنَم شـآت مـنِیَ من
 (354 م، بیتپنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،

*
 احمق ابله،: گول 

 

 



 برنامه طرح اساسبر تمامی اشعار  لیست       

 

ه | 25 ح ف ص  

 رـنَظَبی ای اندکرده دیـبَنمْـچَش 

 رَرـشَ از زـمَگْری چـهی و آی من در
 (634 م، بیتپنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 

 نیست دود و رارـشَ اـاینج لـخلی ای 

 نیست رودـنَم ـۀخُدع و رـحْسِ که جز
 (734 م، بیتپنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 فریبکاری گری،حیله: دعهخُ*  دجهَ هوا به که آتشیۀپار جرقه،: شرار*

 
 

 ایهـفرزان اگر قـح لِـخلی چون 

 ایهـپروان تو و توست آبِ شـآت
 (۸34 م، بیتپنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 

 

 

 803برنامه شماره  اشعارپایان 


