
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

 غزل اصلی برنامه: 

 

 29 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 

 ما تابستانِ تو تابِ هاپرده ورایِ از ای (1

 ما بُستانِ تا گَرمدل بِبَر، تابستان چو را ما

 

 !بیا رفتی؟ کجا آخر توتیا، را جان چشمِ ای (2

 ما آتشدانِ صَحنِ از بَرزَند، رحمت آبِ تا

 

 هاگوره گردد روضه تا ها،شوره رددگ سبزه تا (3

 ما نانِ گردد پُخته تا ها،غوره گردد انگور
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 
 

 خجِل تو از آفتاب ای دل، و جان آفتابِ ای (4

 ما؟ جانِ گِردِ بَست چون گِل و آب کاین ببین آخِر

 

 بارها رویت عشقِ از گلزارها، خارها شد (5

 ما ایمانِ در اَفکَنْد اِقرارها صدهزار تا

 

 جَسد در نمودی رو خوش اَبَد، عشقِ تِصور ای (6

 ما زندانِ ازین را جان اَحَد، سویِ بَری رَه تا

 

 شب عینِ از نما روزی طَرَب، بگشا غم دودِ در (7

 ما نورافشانِ صبحِ ای بُوالْعَجَب، و غریب روزی

 

 را زُهره بِدَرّی زَهره را، خَرمُهره کنی گوهر (8

 ما سلطانِ ای شاباش را، بَهرهبی کنی سلطان

 

 
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 تو گَردِ در دَررسد تا  تو؟ درخَوردِ هادیده کو (9

 ما برهانِ بشْنَود تا  تو؟ آوردِهوش گوش کو

 

 شِکَر شاخِ آن شُکرِ در شُمَراحسان شود دل چون (10

 ما دندانِ هر بیخِ از چاشنی بَرآرَد نعره

 

 کُل به آید جزوها تا دُهُل بانگِ جان ز آمد (11

  ما خارستانِ حبسِ از گُل،بهگُل ریحان،بهریحان
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 
 

 اول بیت - برنامه اصلی غزل: 

 ما تابستانِ تو تابِ هاردهـپ ورایِ از ای

 ما بُستانِ تا گَرمدل بِبَر، تابستان چو را ما
 (29)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 نامهبر غزل اصلیبیت اول مفهوم و کلیت در تبیین  ـ بیت از مثنوی دو: 

 

 رَدـوابَ کریمان از وـدی را هرکه 

 خَورَد او را سَرَش یابد، کَسَشبی 
 (2۱۶۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 

 وابَـرَد کریمان از دیـو را هرکه 

 خَورَد او را سَرَش یابد، کَسَشبی 
 

 

 وابَـرَد کریمان از دیـو را هرکه 

 خَورَد او را سَرَش یابد، کَسَشبی 

 

 
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 زمان یک رفتن جمع از دَسْتبَ یک 

 بِدان وـنیک این باشد، انـشیط رِـمَکْ
 (2۱۶۶ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 بجَوَ :تبَدَسْ*
 

 زمان یک رفتن جمع از بَدَسْت یک 

 بِدان نیکـو این باشد، شیطـان مَکْـرِ

 

 زمان یک رفتن جمع از بَدَسْت یک 

 بِدان نیکـو این باشد، شیطـان مَکْـرِ

 
 

 برنامه غزل اصلیبیت اول مفهوم  کلیت و در تبیین ـغزلیات دیوان بیت از  ود: 

 

 اُولُوالْاَبْصار بشنوید فَاعْتَبِروا ندایِ 

 خایید؟می چه ستینْآ سَرِ کودکیت، نه
 (نُهم بیت ،9۴۵ شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

 اندیشدور مردمانِ رت؛بصی صاحبانِ :ولُوالْاَبْصاراُ * عبرت بگیرید :فَاعْتَبِروا *
 کردننرم دندان با را چیزی جویدن؛ :خاییدن *

 « الْاَبْصَارِ اُولِی یَا فَاعْتَبِرُوا...»
 «.بگیرید عبرت بصیرت، اهل ای پس...»

 (2 آیه ،(۵9) سوره حشر کریم،)قرآن

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 

 ِاُولُوالْاَبْصار بشنوید فَاعْتَبِروا ندای 

 د؟یخایمی چه آستینْ سَرِ کودکیت، نه

 

 ِاُولُوالْاَبْصار بشنوید فَاعْتَبِروا ندای 

 خایید؟می چه آستینْ سَرِ کودکیت، نه
 

 

 جَستن؟ جو ز جزبه باشد چه اعتبار خود 

 بُرنایید چو طَرَف، نآ بجهید جو ز هَال،
 (همد بیت ،9۴۵ شمارۀ غزل شمس،دیوان مولوی،)

    جهیدن؛ خیزکردن :جَستن *
 جوان :بُرنا *

 جَستن؟ جو ز جزبه باشد چه اراعتب خود 

 بُرنایید چو طَرَف، آن بجهید جو ز هاَل،

 

 جَستن؟ جو ز جزبه باشد چه اعتبار خود 

 بُرنایید چو طَرَف، آن بجهید جو ز هاَل،

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 

 ما تابستانِ تو تابِ هاپـرده ورایِ از ای 

 ما بُستانِ تا گَرمدل بِبَر، تابستان چو را ما

 

 

 ما تابستانِ تو تابِ هاپـرده ورایِ از ای 

 ما بُستانِ تا گَرمدل بِبَر، تابستان چو را ما
 

 

 

 

 

 

 

 

 ما تابستانِ تو تابِ هاپـرده ورایِ از ای 

 ما بُستانِ تا گَرمدل بِبَر، تابستان چو را ما

 

 

 ما تابستانِ تو تابِ هاپـرده ورایِ از ای 

 ما بُستانِ تا گَرملد بِبَر، تابستان چو را ما

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 

 برنامه غزل اصلیبیت اول مفهوم کلیت و در تبیین  ـ دفتر سوم مثنوی معروفبیت سه: 

 جهان در گردی شاد وِی از هرچه 

 زمان آن بیَندیش او راقفـ از
 (۳۶9۷ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 جهان در گردی شاد وِی از هرچه 

 انزم آن بیَندیش او فـراق از
 

 

 شد شاد کَسبس شاد، گشتی زآنچه 

 شد باد چونهم و جَست وِی از آخر 
 (۳۶98 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 شد شاد کَسبس شاد، گشتی زآنچه 

 شد باد چونهم و جَست وِی از آخر 
 

 

 مَنه وَی بر دل تو بِجْهَد، هم تو از 

 بِجِه تو وِی از بِجْهَد کو آن از پیش  
 (۳۶99 بیت سوم، دفتر نوی،مث مولوی،)

 

 مَنه وَی بر دل تو بِجْهَد، هم تو از 

 بِجِه تو وِی از بِجْهَد کو آن از پیش
 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 برنامه غزل اصلیبیت اول مفهوم کلیت و در تبیین  ـ دفتر سوم مثنوی دیگر ازبیت سه: 

 مَنی بر عاشق نه حالی، عاشقِ 

  تَنیمی من بر الـح دِـامی بر
 (۱۴28 بیت سوم، فترد مثنوی، مولوی،)

 

 ِمَنی بر عاشق نه حالی، عاشق 

 تَنیمی من بر حـال امیـدِ بر
 

 

 بُوَد کامل دَمی کم، دَم یک کهآن 

 بُوَد آفِل خلیل، معبودِ نیست
 (۱۴29 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 بُوَد کامل دَمی کم، دَم یک کهآن 

 بُوَد آفِل خلیل، معبودِ نیست
 

 

 این و آن گَه و، شدبا آفِل کهوآن 

  الْآفِلین اُحِبُُّ ال دلبر، نیست
 (۳۶99 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 این و آن گَه و، باشد آفِل کهوآن 

 الْآفِلین اُحِبُُّ ال دلبر، نیست
 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 «؛الْمُوقِنِينَ مِنَ وَلِيَكُونَ وَالْأَرْضِ السََّمَاوَاتِ مَلَكُوتَ إِبْرَاهِيمَ نُرِي وَكَذَلِكَ»
 «.گردد یقین اهلِ از تا دادیم نشان را زمین و آسمانها ملکوتِ ابراهیم به سانبدین»

 (۷۵ آیه ،(۶) انعامسوره  کریم،)قرآن

 «؛الْآفِلِينَ أُحِبَُّ لَا قَالَ أَفَلَ فَلَمََّا ۖ  رَبَِّی هَذَا قَالَ ۖ  كَوْكَبًا رَأَى اللََّيْلُ عَلَيْهِ جَنََّ فَلَمََّا»
 . من پروردگارِ است این: گفت. دید ایستاره گرفت، فرو را او شب چون»

 «.ندارم دوست را وندگانشَفرو: گفت شد، فرو چون
 (۷۶ آیه ،(۶) سوره انعام کریم،)قرآن

 دعای خشک» مفهوموکلید برنامه مفهوم غزل اصلیکلیت در تبیین  ـ دفتر پنجم مثنوی ابیاتی از»: 

 را رَسته خامی زِ سه هر این بنگر 

 را هـپستو  را وْزـلَ و را وْزـجَ
 (۱۱۷9 بیت م،پنج دفتر مثنوی، مولوی،)

 بادام :لَوْز *  گردو :جَوْز *

 را رَسته خامی زِ سه هر این بنگر 

 را پستـه و را لَـوْز و را جَـوْز

 

 را رَسته خامی زِ سه هر این بنگر 

 را پستـه و را لَـوْز و را جَـوْز

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 

 شود یطانش کند، عصیان او کههر 

  شود انـنیک دولتِ ودِـحس که
 (۱۱8٠ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 شود شیطان کند، عصیان او کههر 

 شود نیکـان دولتِ حسـودِ که
 

 

 وفا کردی خدا هدِعَ در چونک 

  خدا دارد نگه تهدَعَ کَرَم از
 (۱۱8۱ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 وفا کردی خدا هدِعَ در چونک 

 خدا دارد نگه تهدَعَ کَرَم از
 

 «...بِعَهْدِكُمْ أُوفِ بِعَهْدِي وَأَوْفُوا عَلَيْكُمْ أَنْعَمْتُ الََّتِی نِعْمَتِیَ اذْكُرُوا...»
 «...نمك وفا عهدتان به تا كنید وفا من عهد به و .بیاورید یادبه داشتم ارزانى شما بر كه را نعمتی...»

 (۴٠ یهآ (2) سوره بقره کریم،)قرآن

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 ایدیده بسته تو حقْ وفایِ از 

 اینشنیده اَذْکُرْکُمُ رُوااُذْکُ
 (۱۱82 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  ای،کرده نظرصرف الهی عهدِ به وفایِ از تو اما *

 .اینشنیده جان گوشِبه را «کنم یادتان تا کنید یادم» آیۀ حقیقت زیرا

 
 

 ایدیده بسته تو حقْ وفایِ از 

 اینشنیده اَذْکُرْکُمُ اُذْکُرُوا

 
 

 ایدیده بسته تو حقْ وفایِ از 

 اینشنیده اَذْکُرْکُمُ اُذْکُرُوا
 

 

 «تَكْفُرُونِ؛ وَلَا لِی وَاشْكُرُوا أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِی»
 «.مکنید من ناسپاسیِ و گویید سپاس مرا. كنم یاد را شما تا كنید یاد مرا پس»

 (۱۵2 آیه (2) سوره بقره یم،کر)قرآن

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 دار گوش بِعَهْدی اَوْفُوا نِه، گوش 

 یار زِ آید عَهْدَکُمْ اوفِ که تا
 (۱۱8۳ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  ،بسپار جان گوشِ «کنید وفا عهدم به» آیۀ حقیقتِبه *

  .رسددَر «کنم وفا شما عهدِ به» جوابِ معشوق حضرت از تا

 حَزین؟ ای باشد هچ ما قرضِ و عهد 

 زمین در کِشتن خشک دانۀ چوهم
 (۱۱8۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

اندوهگین حَزین: *

 ریـلَمْتُ و روغـف زان را زمین نه 

 ریـتانْگ را نـزمی دِـخداون نه
 (۱۱8۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

توانگری: تانْگری *   فربه و چاق :لَمْتُر *

 بایدَممی ازین که ارتـاش جز 

 عَدَم از را این اصلِ دادی تو که
 (۱۱8۶ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 نابودی نیستی؛: عَدَم *

 بایدَممی ازین که اشـارت جز 

 عَدَم از را این اصلِ دادی تو که
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 انـنش آوردمـبی هـدان و خوردم 

 انـشکِ ما سویِبه نعمت ازین که
 (۱۱8۷ یتب پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 نشـان بیـآوردم دانـه و خوردم 

 کِشـان ما سویِبه نعمت ازین که

 بختنیک ای هِلْ شکخُ دعایِ پس  

 درخت خواهدمی دانه فشانْدِ که
 (۱۱88 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

   دانه پاشیدنِ و پراکندن: فشاندن دانه *
 کردن تَرک واگذاشتن؛: هِلیدن *

 بختنیک ای هِلْ خشک دعای پس 

 درخت خواهدمی دانه فشانْدِ که

 دعای خشک»مفهوم کلید  در تبیین ـ بیت از دیوان غزلیاتیک»: 

 کنیدعوتِ حق نشنَوی، آنگه دعاها می 

 نمازشَرم بادَت، ای برادر، زین دعایِ بی
 (، بیت پنجم۱۱9۴دیوان شمس، غزل شماره  مولوی،)

 

 ِکنیمی دعاها آنگه نشنَوی، حق دعوت 

 نمازبی دعایِ زین برادر، ای بادَت، شَرم

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 گر نداری دانه، ایزد زآن دعا 

 بخشَدَت نخلی، که نِعْمَ ماسَعی
 (۱۱89 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  (۵۳/۳9چه نیکو کوشیده است )نجم : ماسَعی نِعْمَ *
  

 دعا زآن ایزد دانه، نداری گر 

 ماسَعی نِعْمَ که نخلی، بخشَدَت

 م، دَرد بودَش، دانه نیچو مریهم 

 فَنیسبز کرد آن نخل را صاحب
 (۱۱9٠ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 «قَصيّا مَكانًا بِهِ فَانتَبَنتُ فَحَمَلتَهُ »
 «.برد افتاده دور مکانی به خود با را او و شد آبستن او به پس »

 (22 آیه (۱9) سوره مریم کریم،)قرآن

 «امَنسِيٌ نَسيٌا وَكُنتُ هذا قَبلَ مِتُّ لَيتَنی یا قالَت النَّخلَةِ جِذعِ إِلی المَخاضُ فَأَجَاءَها »
 «.بودمشده فراموش یادها از و بودم، ردهمُ این از پیش كاشای: گفت كشانید، خرمایی درخت تنۀ سوی به را او زاییدن درد »

 (۳2 آیه (۱9) سوره مریم کریم،)قرآن

 
   

 نی دانه ،بودَش دَرد مریم، چوهم 

 فَنیصاحب را نخل آن کرد سبز

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 که وافی بود آن خاتونِ رادزان 

 مُرادش داد یزدان صد مُرادبی
 (۱۱9۱ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

    وفاکننده به عهد وافی:*
   صاحب همت؛ بخشنده؛ دلیر: راد *

 راد خاتونِ آن بود وافی کهزان 

مُراد صد یزدان داد مُرادشبی

 دعای خشک» و کلید مفهوم برنامه غزل اصلیکلیت مفهوم در تبیین  ـ دفتر اول مثنوی اتی ازابی»: 

  کریم؟ ای را ما است بدبختی چه کین 

 یَتیم توبی ما مانده ندی و دل از 
 (۵۵8 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 کریم؟ ای را ما است بدبختی چه کین  

عَدَم یَتیم توبی ما مانده دین و دل از 

 رددَ ز ما و کنیّمی بهانه تو 

 سرد هایِدَم دل، سوزِ از زنیممی
 (۵۵9 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 رددَ ز ما و کنیّمی بهانه تو 

سرد هایِدَم دل، سوزِ از زنیممی

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 19 ح ف ص  

  ایمکرده خو ،تخوشَ گفتارِ به ما 

 ایمخورده تو حِکمتِ شیرِ ز ما
 (۵۶٠ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 ایمکرده خو تخوشَ گفتارِ به ما  

ایمخورده تو حِکمتِ شیرِ ز ما

 مکن ما با فاجَ این ،هْاَللَّ هْاَللَّ 

  مکن فردا را امروز ن،کُ خیر 
 (۵۶۱ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

*
 ستم و بیداد: فاجَ 

 مکن ما با فاجَ این اَهلل، اَهلل 

مکن فردا را امروز کن، خیر 

 الندِبی کین را تو مَر ،دل دهدمی 

  حاصالن؟بی از آخر گردند تو بی
 (۵۶2 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

*
 ترسنده، عاشق: دلبی 
*

 تعلیم و تربیت نیافته و عاری از کمال: حاصلبی 

 دِالنبی کین را تو مَر دل، دهدمی 

 حاصالن؟بی از آخر گردند تو بی

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 طَپندمی یماه چو خشکی در جمله 

  ندبَ رداربَ وـجُ ز ا،ـبگش را آب 
 (۵۶۳ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 طَپندمی ماهی چو خشکی در جمله 

بَند بَردار جُـو ز بگشـا، را آب 
 

 

 طَپندمی ماهی چو خشکی در جمله 

بَند بَردار جُـو ز بگشـا، را آب 

 سکَ نیست زمانه در تو چون که ای 

  سرَ ادـفری را قـلخَ ،هْلَّلْاَ هْاَلْلَّ 
 (۵۶۴ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 کَس نیست زمانه در تو چون که ای 

رَس فریـاد را خَلـق اَلْلَّهْ، اَلْلَّهْ 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 جهان یننجبرکَسِ» واژهبرنامه و کلید مفهوم غزل اصلیدر تبیین کلیت  ـ مثنوی دیباچه دفتر ششم ابیاتی از»: 

  سگان الیعَال و بانگ از: گفت 

 کاروان؟ راهی ز گردد وا هیچ
 (۱2 بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

*
 غوغا و شور بانگ، بلند، آواز: عاَلال 

 سگ غوغایِ از مهتاب شبِ یا 

 تَگ؟ سَیرْ در را بَدر گردد سست
 (۱۳ بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

*
 رفتار در تیزی تاخت؛ دو؛: تَگ 

 کند عوعو سگ و نور فشانَد مَه 

  دنَتَمی خود خلقتِ بر کسیهر
 (۱۴ بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

 ضاقَ داده خدمتی را هرکسی 

  البتِاِ در گوهرش آن، درخورِ
 (۱۵ بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 سَقَم نَعرۀ آن سگ نگذارد که چون 

  م؟هِلَ چون را خود سَیرانِ مَهَم، من 
 (۱۶ یتب ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

*
*  تَرک گویم؛ فرو گذارم؛ از مصدر هِلیدن: هِلَم 

 سیر و گردش: سَیران 
*

 بیماری: سَقَم 
 

 سَقَم نَعرۀ آن سگ نگذارد که چون 

هِلَم؟ چون را خود سَیرانِ مَهَم، من 

 دکن افزون گیسرکِ سِرکه که چون 

  بُوَد افزونی واجب را رشِکَ پس
 (۱۷ بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

*
  ترشی: سِرکِگی 

 

 کند افزون سرکِگی سِرکه که چون 

بُوَد افزونی واجب را شِکَر پس
 

 

 کند افزون سرکِگی سِرکه که چون 

بُوَد افزونی واجب را شِکَر پس

 انگبین چونهم لطف سرکه، قهر 

  اِسکَنجَبین هر رُکنِ باشد دو کین 
 (۱8 بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 23 ح ف ص  

  
 

 انگبین چونهم لطف سرکه، قهر 

اِسکَنجَبین هر رُکنِ باشد دو کین 
 

 

 انگبین چونهم لطف سرکه، قهر 

اِسکَنجَبین هر رُکنِ باشد دو کین 

 خَل ز آرد کم پای گَر انگبین 

  لَلخَ ندراَ بیناِسکنجَ آن آید
 (۱9 بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

*
*  سرکه: خَل 

   سستی؛ نقصان و خرابی: خَلَل 
*

آمدنکم: آوردنپای کم 

 ریختندمی هاسرکه وی بر قوم، 

  قَند ریختمی فزون دریا را نوح 
 (2٠ بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

 ودج بَحرِ از دمَدَ بُد را او قندِ 

  زودفمی معالَ اهلِ سِرکۀ ز پس
 (2۱ بیت ،ششم دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 24 ح ف ص  

 مجدد(اول بیت - برنامه اصلی غزل(: 

 ما تابستانِ تو تابِ هاردهـپ ورایِ از ای

 ما بُستانِ تا گَرمدل بِبَر، تابستان چو را ما
 (29)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 دوم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 !بیا رفتی؟ کجا آخر توتیا، را جان چشمِ ای

 ما آتشدانِ صَحنِ از د،ـبَرزَن رحمت آبِ تا
 (29ه )مولوی، دیوان شمس، غزل شمار

  ؛ سرمهیواُکسید رُ :توتیا*
  کردنرانوَجوشیدن، فَ :برزَدن*

 

 ِابی رفتی؟ کجا آخر توتیا، را جان ای چشم 

 ما آتشدانِ صَحنِ از بَرزَند، رحمت آبِ تا

 

 ِبیا رفتی؟ کجا آخر توتیا، را جان ای چشم 

ما آتشدانِ صَحنِ از بَرزَند، رحمت آبِ تا

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 25 ح ف ص  

 ومس بیت - اصلی برنامه غزل: 

 هاگوره گردد روضه تا ها،شوره گردد سبزه تا

 ما نانِ گردد پُخته تا ها،غوره گردد انگور
 (29)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  باغِ بوستان، بهشت :روضه*

 
 

 هاگوره گردد روضه تا ،هاشوره گردد سبزه تا 

ما نانِ گردد پُخته تا ،هاغوره گردد انگور

 

 

 هاگوره گردد روضه تا ها،شوره گردد سبزه تا 

 ما نانِ گردد پُخته تا ها،غوره گردد انگور

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 26 ح ف ص  

 برنامه غزل اصلیبیت سوم مفهوم در تبیین  ـ دو بیت از دفتر دوم مثنوی: 

  هایِ نیک کایشان قابلندغوره 

 دلنداز دَمِ اهلِ دل، آخر یک
 (۳۷2۳ بیت ،دوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 قابلند کایشان نیک هایِغوره  

دلندیک آخر دل، اهلِ دَمِ از

 
 

 قابلند کایشان نیک هایِغوره  

دلندیک آخر دل، اهلِ دَمِ از
 

  زـنند تیارنگوری همیاسوی  

 دوی برخیزد و، کین و ستیزتا 
 (۳۷2۴ بیت ،دوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 

 تیـز رانندهمی انگوری سوی  

ستیز و کین و، برخیزد دوی تا
 

 
 

 تیـز رانندهمی انگوری سوی  

ستیز و کین و، برخیزد دوی تا

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 27 ح ف ص  

 مچهار بیت - اصلی برنامه غزل: 

 خجِل تو از آفتاب ای دل، و جان آفتابِ ای

 ما؟ جانِ گِردِ بَست چون گِل و آب کاین ببین آخِر
 (29)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  مسارشرمنده؛ شر :خجِل*

 

 خجِل تو از آفتاب ای دل، و جان آفتابِ ای 

ما؟ جانِ گِردِ بَست چون گِل و آب کاین ببین آخِر

 

 خجِل تو از آفتاب ای دل، و جان آفتابِ ای 

ما؟ جانِ گِردِ بَست چون گِل و آب کاین ببین آخِر

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 28 ح ف ص  

 مپنج بیت - اصلی برنامه غزل: 

 بارها رویت عشقِ از گلزارها، خارها شد

 ام ایمانِ در اَفکَنْد اِقرارها صدهزار تا
  (29)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 بارها رویت عشقِ از گلزارها، خارها شد 

ما ایمانِ در اَفکَنْد اِقرارها صدهزار تا

 

 بارها رویت عشقِ از گلزارها، خارها شد 

ما ایمانِ در اَفکَنْد اِقرارها صدهزار تا

 برنامه غزل اصلیم پنجبیت مفهوم در تبیین  ـ مثنوی اولبیت از دفتر سه: 

 رـنظ در آید اِشکال را تو گر 

 القَمَراِنشَقَ در داری شک تو پس
 (۱٠۷۷ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 نظر در آید اِشکال را تو گر 

 القَمَراِنشَقَ در داری شک تو پس
 

 

 نظر در آید اِشکال را تو گر 

القَمَراِنشَقَ در داری شک تو پس

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 

 «الْقَمَرُ وَانْشَقََّ السََّاعَةُ اقْتَرَبَتِ »
 «.گردید پاره دو ماه و شد نزدیك قیامت»

 (۱ آیه (۵۴) قمرسوره  کریم،)قرآن

 زبان گفتِ از نه ایمان، کن تازه 

 نهان در کرده تازه را هوا ای
 (۱٠۷8 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 

 زبان گفت از نه ایمان، کن تازه 

 نهان در کرده تازه را هوا ای

 نیست تازه ایمان ست،تازه هوا تا 

 نیست دروازه آن قفلِ جز هوا، کین
 (۱٠۷9 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 

 نیست تازه ایمان ست،تازه هوا تا 

 نیست دروازه آن قفل جز هوا، کین
 

 
 

 نیست تازه ایمان ست،تازه هوا تا 

نیست دروازه آن قفل جز هوا، کین

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 30 ح ف ص  

 مشش بیت - اصلی برنامه غزل: 

 جَسد در نمودی رو خوش اَبَد، عشقِ صورتِ ای

  ما زندانِ ازین را جان اَحَد، سویِ بَری رَه تا
  (29)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  های خداوندیگانه، یکتا، از نام :اَحَد *
 

 

 جَسد در نمودی رو خوش اَبَد، عشقِ صورتِ ای 

ما زندانِ ازین را جان اَحَد، سویِ بَری رَه تا

 

 جَسد در نمودی رو خوش اَبَد، عشقِ صورتِ ای 

ما زندانِ ازین را جان اَحَد، سویِ بَری رَه تا

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 مهفت بیت - اصلی برنامه غزل: 

 شب عینِ از نما روزی طَرَب، بگشا غم دودِ در

  ما نورافشانِ صبحِ ای بُوالْعَجَب، و غریب روزی
  (29)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  هرچیز عجیب و غریب؛ شِگِفت :عَجَببُوالْ*

 
 

 

 شب عینِ از نما روزی طَرَب، بگشا غم دودِ در 

ما نورافشانِ صبحِ ای بُوالْعَجَب، و غریب روزی

 

 شب عینِ از نما روزی طَرَب، بگشا غم دودِ در 

ما نورافشانِ صبحِ ای بُوالْعَجَب، و غریب روزی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 32 ح ف ص  

 متشه بیت - اصلی برنامه غزل: 

 را زُهره بِدَرّی زَهره را، خَرمُهره کنی گوهر

  ما سلطانِ ای شاباش را، بَهرهبی کنی سلطان

 (29 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

بر گردن اسب و خر سفید یا آبی که  ه رنگبارزش درشت و بی ۀهرنوعی مُ :هرهخَرمُ*

  بندند.می
 

 
 

 را زُهره بِدَرّی زَهره را، خَرمُهره کنی گوهر 

ام سلطانِ ای شاباش را، بَهرهبی کنی سلطان

 

 را زُهره بِدَرّی زَهره را، خَرمُهره کنی گوهر 

ام سلطانِ ای شاباش را، بَهرهبی کنی سلطان

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 33 ح ف ص  

 منُه بیت - اصلی برنامه غزل: 

 تو گَردِ در دَررسد تا  تو؟ درخَوردِ هادیده کو

  ما برهانِ بشْنَود تا  تو؟ آوردِهوش گوش کو

 (29 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

*
  .شنودیگوشی که با هشیاریِ عدم م :تو آوردِهوش گوش 

 

 
 

 تو گَردِ در دَررسد تا  تو؟ درخَوردِ هادیده کو 

ما برهانِ بشْنَود تا  تو؟ آوردِهوش گوش کو

 

 تو گَردِ در دَررسد تا  تو؟ درخَوردِ هادیده کو 

ما برهانِ بشْنَود تا  تو؟ آوردِهوش گوش کو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 34 ح ف ص  

 برنامه غزل اصلی همنُبیت مفهوم در تبیین  ـ مثنوی سومبیت از دفتر سه: 

 لنگ رهایخَ بر دراکاتاِ جمله 

 خَدَنگ چون رُّانپَ باد، سوارِ او
 (۳۷2۱ بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 

 لنگ رهایخَ بر دراکاتاِ جمله 

 خَدَنگ چون پَرُّان باد، سوارِ او
 

 
 

 لنگ رهایخَ بر دراکاتاِ جمله 

 خَدَنگ چون پَرُّان باد، سوارِ او
 

 هـشَ گَردِ نیابد کس گریزد، گر 

 رَه شِپی بگیرد او د،گریزن ور
 (۳۷22 بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 

 شَـه گَردِ نیابد کس گریزد، گر 

 رَه پیشِ بگیرد او گریزند، ور
 

 

 شَـه گَردِ نیابد کس گریزد، گر 

 رَه پیشِ بگیرد او گریزند، ور

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 35 ح ف ص  

 نی آرام را، ادراکات جمله 

 نی جام وقتِ است، میدان وقتِ
 (۳۷2۳ بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 

 نی آرام را، ادراکات جمله 

 نی جام وقتِ است، میدان وقتِ

 
 

 نی آرام را، ادراکات جمله 

 نی جام وقتِ است، میدان وقتِ

 مهد بیت - اصلی برنامه غزل: 

 شِکَر شاخِ آن شُکرِ در شُمَراحسان شود دل چون

  ما دندانِ هر بیخِ از چاشنی بَرآرَد نعره

 (29 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

*
 شمارنده بخشش و نیکی :شُمَراحسان 
*

  دادند.چوبی در میان آن قرار می متراکمی کهنبات و شکرهای  :رشاخِ شِکَ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 36 ح ف ص  

 

 

 

 شِکَر شاخِ آن شُکرِ در شُمَراحسان شود دل چون 

 ما دندانِ هر بیخِ از چاشنی بَرآرَد نعره

 

 

 شِکَر شاخِ آن شُکرِ در شُمَراحسان شود دل چون 

ما دندانِ هر بیخِ از چاشنی بَرآرَد نعره

 برنامه غزل اصلی همدبیت مفهوم در تبیین  ـ مثنوی مپنجبیت از دفتر یک: 

 ها بُوَدازین پالوده مستیزانک  

 و چارق از یادت رودپوستین 
(۱9۶۶ بیت ،مپنج دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 بُوَد هامستی پالوده ازین زانک 

 رود یادت از چارق و پوستین

 

 

 بُوَد هامستی پالوده ازین زانک 

 رود یادت از چارق و پوستین

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 37 ح ف ص  

 مهدیاز بیت - اصلی برنامه غزل: 

 کُل به آید جزوها تا دُهُل بانگِ جان ز آمد

  ما خارستانِ حبسِ از گُل،بهگُل ریحان،بهریحان

 (29 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

*
 طبل بزرگ :دُهُل 

 

 

 کُل به آید جزوها تا دُهُل بانگِ جان ز آمد 

ام خارستانِ حبسِ از گُل،بهگُل ریحان،بهریحان
 

 

 

 کُل به آید جزوها تا دُهُل بانگِ جان ز آمد 

ما خارستانِ حبسِ از گُل،بهگُل ریحان،بهریحان

 980برنامه شماره  اشعارپایان 

 

 


