
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 غزل اصلی برنامه: 
 

 68 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 

 را، اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو (1

 را اَشپرستبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به
 

 «ما عشقِ به جان آن رَست: »اِقبال بگفت دل گوشِ به (2

 را اَش«رَسْت گفتِ آن» نِثارْ جانْ هزاران دل، این بِکَرد
 

 !نَجْهَد هم اِقبال: »گفت افتاد، جان که چون غیرت زِ (3

 «را اَشنَجَسْت پایدهَمی جانم و دل این ستنِشَسته

 

 هست، نباشد هستی در و است هست نیستی اَنْدَر چو (4

 را اَشهست بسوزانید جان، در آتشی بیامَد
 

 ،شَصت پَنْجَه بَرخوانْد چون اِقبال جان، عُمرِ بَراتِ (5

 را اَششَصت طومار، بر بنوشت اَبَد و تراشید

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 رَفعت بسیاریِ از که الدّینشَمس روح، خَدیوِ (6

 را اَشنِشَسْت جایِ خود وحی، جبْرئیلِ ندانَد
 

 اِشکسته شد قَرّابه چو عقلَم، این دید جامَش چو (7

 را اَششِکَست آن بِبخشید پایانبی هایِدُرستی
 

 هستی این از است یباال به را جانم دید عشقش چو (8

 را اَشپَست و باال او اِقبالِ از داد بلندی
 

 آهو آن از ترسمی داِل تو، شیرگیری چه اگر (9

 را اَشمَست آهویِ آن مَر بیچاره شیرانَنْد که
 

 گَردن، را مرگ مَر زد انگیزحَیات تیغِ از چو (10

 را اَشدَست بوسیدمی و، اِقْبال اسب، زِ فروآمد
 

 حَق، از نِدا آمد اَلَسْت عالَم در که روزی آن در (11

 را اَشاَلَست گویانبَلی اوَّل از تبریز بُدِه
 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 

 مطلع غزل( اول بیت - برنامه اصلی غزل(: 

 را، اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو

 را اَشرستپَبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به
 (68)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 حلقۀ زلف :ستش *  باخبر آگاه، دانا، :شناسا * ماهیگیری ابقُلّ :شَست *

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 

 
 ا،ر اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو 

 را اَشپَرستبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به

 

 

 ا،ر اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو 

 را شاَپَرستبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به
 

 

 

 

 

 

 

 

 ا،ر اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو 

 را اَشپَرستبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به

 

 

 ا،ر اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو 

 را اَشپَرستبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 را، اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو 

 را اَشپَرستبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به
 

 را، اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو 

را اَشپَرستبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 

  برنامه غزل اصلیبیت اول مفهوم کلیت و در تبیین  ـ دفتر اول مثنوی ازبیت یک: 

 کنون شو کم غلَط شد، یکتا رشته 

 نون و کاف حروفِ ینیب تا دو گَر
 (3078 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 

 
 

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

 

 خویش اوالدِ با یعقوب آن گفت 

 بیش حد از کنید یوسف جُستنِ
 (982 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 جِدبه جُستن درین را خود حسِ هر 

 مُستَعِد شکلِ رانید، طرف هر
 (983 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  بااستعداد آماده؛ است؛ کاری برای آماده که کسی: ستَعِدمُ *

 
 

 

 جِدبه جُستن درین را خود حسِ هر 

 مُستَعِد شکلِ رانید، طرف هر
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 

 واـسُـأَالتَیْ داـخ رَوْحِ از :گفت 

 سوبهسو رو پسر، کردهگم چوهم
 (984 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  است کرده گم فرزندی کهکسی مانند و مشَوید نومید خدا رحمتِ از: گفت او *

 .کنید تالش و بروید سو هر به

 

 إِنََّهُ ۖ  اللََّهِ رَوْحِ مِنْ تَيْأَسُوا وَلَا وَأَخِيهِ يُوسُفَ مِنْ سُوافَتَحَسَّ اذْهَبُوا بَنِيَّ يَا»

 «الْكَافِرُونَ؛ الْقَوْمُ إِلََّا اللََّهِ رَوْحِ مِنْ لَايَيْأَسُ
 مأیوس خدا رحمت از و ویيدبج را برادرش و یوسف و برَوید من، پسران اى»

 «.شوندمى مأیوس خدا رحمت از كافران تنها زیرا مشوید،
 (87 آیه ،(12) یوسفسوره  کریم،)قرآن

 

 شَوید رسانپُ دهان، حِسِّ رَهِ از 

 نهید آن هِراارـچ بر را گوش
 (985 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 بَرید وـب آید، خوش بوی کجا هر 

 سَرید آن کاشنای ر،ـسِ آن سویِ
 (986 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 

 

 

 مجدد( اول بیت - برنامه اصلی غزل(: 

 را، اَششست گشت شِناسا جانم در عشق شَستِ چو

 را اَشرستپَبت جانِ آورْد دست عشق، شستِ به
 (68 )مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

  ماهیگیری قُلّاب :شَست *
   باخبر آگاه، دانا، :شناسا *
 حلقۀ زلف :ستش *

 

 

 

 

 دوم بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 «ام عشقِ به جان آن رَست: »اِقبال بگفت دل گوشِ به

 را اَش«رَسْت گفتِ آن» نِثارْ جانْ هزاران دل، این بِکَرد
 (68ی، دیوان شمس، غزل شماره )مولو

 .شنودمی باطنی گوشِ با قلب است؛ دل آگاهیِ مراد: دل گوشِ*

 

 
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 ما عشقِ به جان آن رَست: »اِقبال بگفت دل گوشِ به» 

را اَش«رَسْت گفتِ آن» نِثارْ جانْ هزاران دل، این بِکَرد

 ما عشقِ به جان آن رَست: »لاِقبا بگفت دل گوشِ به» 

 را اَش«رَسْت گفتِ آن» نِثارْ جانْ هزاران دل، این بِکَرد

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 10 ح ف ص  

  برنامه غزل اصلیبیت دوم مفهوم کلیت و در تبیین  ـ دیوان غزلیات عطار ازبیت دو: 

 کن فْقهنَ جان و دل تا هست هرچه او رهِ در 

 باش بیزار همه از ایزنده یکی به تو
 (418 شمارۀ غزل شعار،ا دیوان عطار،)

 

 کن فْقهنَ جان و دل تا هست هرچه او رهِ در 

 باش بیزار همه از ایزنده یکی به تو

 کن فْقهنَ جان و دل تا هست هرچه او رهِ در 

 باش بیزار همه از ایزنده یکی به تو

 آرزوست بقا دُرِّ را تو جانِ و دل گر 

 باش ارعطّ همدم فنا در و مزن دَم
 (418 شمارۀ غزل اشعار، یواند عطار،)

 

 آرزوست بقا دُرِّ را تو جانِ و دل گر 

 باش عطّار همدم فنا در و مزن دَم

 

 آرزوست بقا دُرِّ را تو جانِ و دل گر 

 باش عطّار همدم فنا در و مزن دَم

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 سوم بیت - اصلی برنامه غزل: 

 !نَجْهَد هم اِقبال: »گفت افتاد، جان که چون غیرت زِ

 «را اَشنَجَسْت پایدهَمی جانم و دل این ستنِشَسته
 (68)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 .کرد نخواهد حرکتی جهید؛ نخواهد: نَجْهَد 
*

 .است مواظب و مراقب: ایدپهمی 
*

 اش را.نجهیدن و نَجَستن: اَشنَجَسْت 

 

 ِنَجْهَد هم اِقبال: »گفت افتاد، جان که چون غیرت ز! 

 «را اَشنَجَسْت پایدهَمی جانم و دل این ستنِشَسته

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 

 ِنَجْهَد هم اِقبال: »گفت افتاد، جان که چون غیرت ز! 

 «را اَشنَجَسْت پایدهَمی جانم و دل این ستنِشَسته

 

 

 غیرت»و کلیدواژه  برنامه غزل اصلیبیت سوم مفهوم در تبیین  ـ دیوان اشعار عراقیبیت از  چند»: 

 اـدری از اریـبخ شد واـه بر 

 شد دریا گشت جمع چون باز
(2ترجیع شمارۀ  ،دیوان اشعار ی،عراق)

 

 نگذاشت جهان در غیر غیرتش 

 شد اـاشی جمله عینِ مرَـالجَ
 (2ترجیع شمارۀ  ،دیوان اشعار ی،عراق)

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 اـم به لـعفِ و دارـاقت نسبتِ 

 شد ما کو بود روی آن از هم
(2ترجیع شمارۀ  ،دیوان اشعار ی،عراق)

 

 اییمـم او ایِـنمیـگیت مِاـج 

 شد داـپی بود هرچه ما به که
 (2ترجیع شمارۀ  ،دیوان اشعار ی،عراق)

 رـخب نبود مرا اکنون به تا 

 شد اراـآشک روزـام من بر
 (2ترجیع شمارۀ  ،دیوان اشعار ی،عراق)

 
 

 خبـر نبود مرا اکنون به تا 

شد آشکـارا امـروز من بر
 

 

 
 

 خبـر دنبو مرا اکنون به تا 

شد آشکـارا امـروز من بر

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 که همه اوست هرچه هست یقین 

 جان و جانان و دلبر و دل و دین
(2ترجیع شمارۀ  ،دیوان اشعار ی،عراق)

 
 

 

 یقین هست هرچه اوست همه که 

دین و دل و دلبر و جانان و جان
 

 
 

 یقین هست هرچه اوست همه که 

دین و دل و دلبر و جانان و جان

 مچهار بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 ،هست نباشد هستی در و است هست نیستی اَنْدَر چو

 را اَشهست دـبسوزانی جان، در آتشی امَدـبی
 (68)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 هست، نباشد هستی در و است هست نیستی اَنْدَر چو 

را اَشهست نیـدبسوزا جان، در آتشی بیـامَد

 هست، نباشد هستی در و است هست نیستی اَنْدَر چو 

را اَشهست بسوزانیـد جان، در آتشی بیـامَد
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 مپنج بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 شَصت، پَنْجَه بَرخوانْد چون اِقبال جان، عُمرِ بَراتِ

 را اَششَصت ار،ـطوم بر شتنوِبِ دـاَبَ و دـتراشی
  (68شمس، غزل شماره  )مولوی، دیوان

 

*
 دیگری به را پولی پرداخت یا دریافت آن موجببه که اینوشته آزادی؛ سند :بَرات 

 .کنندمی واگذار
*

 .است شده فرض لعاق موجودی عنوان به جااین در ؛طالع بخت،: اقبال 
*

بلند نامۀ: طومار 

 ِشَصت، پَنْجَه بَرخوانْد چون اِقبال جان، عُمرِ بَرات 

را اَششَصت طومـار، بر بِنوِشت اَبَـد و تراشیـد

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 ِشَصت، پَنْجَه بَرخوانْد چون اِقبال جان، عُمرِ بَرات 

را اَششَصت طومـار، بر بِنوِشت اَبَـد و تراشیـد

 مشش بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 فعترَ بسیاریِ از که الدّینشَمس روح، خَدیوِ

  را اَشنِشَسْت جایِ خود وحی، رئیلِبج ندانَد
  (68)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 پادشاه امیر، ؛خداوند: خَدیو 
*

 شدن بلندقدر ؛مرتبه و مقام نظر از بلندی :رَفع 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 ِرَفعت بسیاریِ از که الدّینشَمس روح، خَدیو 

را اَشنِشَسْت جایِ خود وحی، رئیلِجب ندانَد

 ِرَفعت بسیاریِ از که الدّینشَمس روح، خَدیو 

را اَشنِشَسْت جایِ خود وحی، رئیلِجب ندانَد

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 19 ح ف ص  

 مهفت بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 اِشکسته شد قَرّابه چو عقلَم، این دید جامَش چو

 را اَششِکَست آن بِبخشید پایانبی هایِدُرستی
  (68شمس، غزل شماره  )مولوی، دیوان

  شیشۀ شراب :قَرّابه*

 

 

 اِشکسته شد قَرّابه چو عقلَم، این دید جامَش چو 

را اَششِکَست آن بِبخشید پایانبی هایِدُرستی

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 اِشکسته شد قَرّابه چو عقلَم، این دید جامَش چو 

را اَشکَستشِ آن بِبخشید پایانبی هایِدُرستی

 مهشت بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 هستی این از است باالی به را جانم دید عشقش چو

  را اَشپَست و باال او الـاِقب از داد دیـبلن
 (68 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 هستی این از است باالی به را جانم دید عشقش چو 

را اَشپَست و باال او اِقبـال زا داد بلنـدی

 هستی این از است باالی به را جانم دید عشقش چو 

را اَشپَست و باال او اِقبـال از داد بلنـدی

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 منُه بیت -اصلی برنامه  غزل: 

 آهو آن از ترسمی داِل تو، شیرگیری چه اگر

  را اَشمَست آهویِ آن رـمَ بیچاره شیرانَنْد که
 (68 شماره غزل شمس، یواند مولوی،)

 

 

 

 

 آهو آن از ترسمی دِال تو، شیرگیری چه اگر 

را اَشمَست آهویِ آن مَـر بیچاره شیرانَنْد که

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 23 ح ف ص  

 آهو آن از ترسمی دِال تو، شیرگیری چه اگر 

را اَشمَست آهویِ آن مَـر بیچاره شیرانَنْد که

 مده بیت -رنامه اصلی ب غزل: 

 گَردن، را مرگ رـمَ زد زـانگیحَیاتْ غِـتی از چو

  را اَشدَست بوسیدمی و، اِقْبال اسب، زِ آمدد فرو
 (68 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

*
 آفرینزندگی، حیات ۀانگیزند ز:انگیحیاتْ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 24 ح ف ص  

 گَردن، را مرگ مَـر زد انگیـزحَیاتْ تیـغِ از چو 

را اَشدَست بوسیدمی و، اِقْبال اسب، زِ آمد فرود

 گَردن، را مرگ مَـر زد انگیـزحَیاتْ تیـغِ از چو 

را اَشدَست بوسیدمی و، اِقْبال اسب، زِ آمد فرود

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 25 ح ف ص  

 بیت آخر( میازده بیت -اصلی برنامه  غزل(: 

 ،حَق از نِدا آمد اَلَسْت عالَم در که روزی آن در

  را اَشاَلَست گویانیـبَل اوَّل از زـتبری دِهـبُ
 (68 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

*
 ازل؛ زمانی که ابتدا ندارد :اَلَست 
*

 مراد عالَم ملکوت است. :تبریز 
 

 

 

 حَق، از نِدا آمد اَلَسْت عالَم در که روزی آن در 

را اَشاَلَست گویانبَلـی لاوَّ از تبریـز بُـدِه

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 26 ح ف ص  

 حَق، از نِدا آمد اَلَسْت عالَم در که روزی آن در 

را اَشاَلَست گویانبَلـی اوَّل از تبریـز بُـدِه

 «…بَلَى قَالُوا ۖ  بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ…»
 «…آرى: گفتند نيستم؟ پروردگارتان من آیا…»

 (172 آیه ،(7) سوره اعراف کریم،)قرآن

  اَلَست»و کلیدواژه  برنامه غزل اصلی یازدهمبیت مفهوم کلیت و در تبیین  ـ دفتر دوم مثنوی ازبیت یک»: 

 خَورد شیر آن اَلَست روزِ در که هر 

 کرد تمییز را شیر موسی چوهم
 (2970 بیت ،دوم دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 27 ح ف ص  

 

 مجدد( مچهار بیت -اصلی برنامه  غزل(: 

 هست، نباشد هستی در و است سته نیستی اَنْدَر چو

 را اَشهست دـبسوزانی جان، در آتشی امَدـبی
 (68)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

 رنامهب غزل اصلیدر بیت چهارم « چو اندر نیستی هستی است»در تبیین مفهوم  ـ ومدفتر د مثنوی از ابیاتی: 

 

 مجید یزدانِ که پیغمبر گفت 

 آفرید درمان درد هر پیِ از
 (684 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 «شِفاءً لَهُ اَنْزَلَ اِلَّا داءً اهللُ اَنْزَلَ ما»
 «…ساخته فراهم آن برای درمانی آنکه مگر دنياورْ پدید دردی تعالی حق»

 ()حدیث
 

 

 بو و رنگ نبینی درمان آن ز لیک 

 او انِـفرم بی خویش دردِ بهرِ
 (685 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 28 ح ف ص  

 بو و رنگ نبینی درمان آن ز لیک 

 او فرمـانِ بی خویش دردِ بهرِ

 بو و رنگ نبینی درمان آن ز لیک 

او فرمـانِ بی خویش دردِ بهرِ

 

 المکان در جوارهـچ ای را مـچش 

 جان سویِ کُشته چشمِ چون هبِنِ هین
 (686 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 المکان در جوچـاره ای را چشـم 

 جان سویِ کُشته چشمِ چون بِنِه هین

 المکان در جوچـاره ای را چشـم 

 جان سویِ کُشته چشمِ چون بِنِه هین

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 ستشده پیدا جهتبی از جهان این 

 ستشده جا را جهان جایی،بی ز که
 (687 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 نیستی سویِ هست، از بازگَرد 

 انیستیـربّ و یـبّرَ البِـط
 (688 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

*
 خداپرست؛ عارف :ربّانی 

 

 مَرَم وی از عَدَم این است دَخل جایِ 

 مکَوبیش وجودِ این است خرج جایِ
 (689 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

*
   درآمد، سود :دخل 
*

 نابودی؛ نیستی :عدم 
*

 مگریز :مَرَم 

 

 است نیستی چون حق، صُنعِ کارگاهِ 

 است قیمتیبی کارگه بُرونِ پس
 (690 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

*
   آفرینش، آفریدن :صُنع 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 30 ح ف ص  

 ِاست نیستی چون حق، صُنعِ کارگاه 

است قیمتیبی کارگه بُرونِ پس

 ِاست نیستی چون حق، صُنعِ کارگاه 

است قیمتیبی کارگه بُرونِ پس

 

 
 رنامهب غزل اصلیدر بیت چهارم « چو اندر نیستی هستی است»در تبیین مفهوم  ـ دفتر سوم مثنوی از ابیاتی: 

 

 نیستیم ملوالن درگَه نـبری ما 

 مـبیستی جا هر راه، دِـبُع ز تا
 (2932 بیت وم،س دفتر مثنوی، مولوی،)

*
 افسرده، اندوهگین :ملول 
*

 بایستیم، توقف کنیم :بیستیم 
 

 بُوَد سکَآن ملول و بسته فرو دل 

 دوَبُ مَحْبَس در ارـی فراقِ کز
 (2933 بیت وم،س دفتر مثنوی، مولوی،)

*
 زندان :مَحْبَس 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 دلبر و مطلوب، با ما حاضر است 

 در نثارِ رحمتش، جان شاکر است
  (2934 بیت وم،س دفتر مثنوی، مولوی،)

 است حاضر ما با مطلوب، و دلبر 

است شاکر جان رحمتش، نثارِ در

 است حاضر ما با مطلوب، و دلبر 

است شاکر جان رحمتش، نثارِ در

 

 ستزار و گُلشنیدر دلِ ما الله 

 پیری و پَژمُردگی را راه نیست
  (2935 بیت وم،س دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 م و لطیفـرّ و جوانیـدایماً تَ 

 تازه و شیرین و خندان و ظریف
  (2936 بیت وم،س دفتر مثنوی، مولوی،)

*
 شاداب :رّتَ 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 32 ح ف ص  

 

 ستسال و یک ساعت یکی پیشِ ما صد 

 ستکه دراز و کوتَه از ما مُنفَکی
  (2937 بیت وم،س دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 هاستز و کُوتَهی در جسمآن درا 

 ه اندر جان کجاست؟آن دراز و کوتَ
  (2938 بیت وم،س دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 رنامهب غزل اصلیدر بیت چهارم « چو اندر نیستی هستی است»در تبیین مفهوم  ـ دفتر دوم مثنوی از ابیاتی: 

 این جهانِ نیست، چون هَستان شده 

 وآن جهانِ هست، بس پنهان شده
 (1280 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 کُندخاک بر باد است، بازی می 

 کندازی میـسی، پردهـکَژْنمای
 (1281 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 33 ح ف ص  

 

 کار است و پوستر کار است، بیکه باین 

 که پنهان است، مغز و اصلِ اوستوآن
 (1282 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 خاک همچون آلتی در دستِ باد 

 ژادـنالیـالی و عـاد را دان عـب
 (1283 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 چشمِ خاکی را به خاک اُفتد نظر 

 ن چَشمی بُوَد، نوعی دگرـادْبیـب
 (1284 بیت وم،د دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 34 ح ف ص  

 

 ضلعیمحور اساسی در رئوس اَشکال ششبررسی شش: 
 

 

 

 

 أَلَسْتُ أَنْفُسِهِمْ ۖ  عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَنِي مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ وَإِذْ»

 .«غَافِلِينَ هَذَا عَنْ كُنَّا إِنَّا الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَقُولُوا نْأَ شَهِدْنَا ۖ  بَلَى قَالُوا ۖ  بِرَبِّكُمْ
 گرفت گواه خودشان بر را آنان و .آورد بيرون را فرزندانشان آدمبنى پشت از تو پروردگار و»

 دنگویي قيامت روز در تا. دهيممى گواهى آرى،: گفتند نيستم؟ پروردگارتان من آیا: پرسيد و

 «.بودیم خبرىب آن از ما كه
 (172، آیه (7کریم، سوره اعراف)قرآن)

 

 

 «الْمُبْطِلُونَ فَعَلَ بِمَا أَفَتُهْلِكُنَا بَعْدِهِمْ مِنْ ذُرِّيَّةً وَكُنَّا قَبْلُ مِنْ آبَاؤُنَا أَشْرَكَ إِنَّمَا تَقُولُوا أَوْ»
 سبب به آیا و آنها زا بعد بودیم نسلى ما و بودند شركمُ این از پيش ما پدران كه نگویيد یا»

 «.رسانى؟مى هالكت به را ما بودند كرده گمراهان كه كارى
 (317، آیه (7کریم، سوره اعراف)قرآن)

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 35 ح ف ص  

 یـگفت یـبل تو و غیب از مـگفتی تُسْلَاَ 

 کردیم؟ عیان را غیب چون تو بلیِّ شد چه
 (، بیت پانزدهم1729غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،)

*
 ازل، زمان پیش از آفرینش آدم عالَم :اَلَسْتُ 

 ُگفتـی بلـی تو و غیب از گفتیـم اَلَسْت 

 کردیم؟ عیان را غیب چون تو بلیِّ شد چه
 

 ُگفتـی بلـی تو و غیب از گفتیـم اَلَسْت 

 کردیم؟ عیان را غیب چون تو بلیِّ شد چه

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 36 ح ف ص  

 بگشاد بندها که را خدا شُکر و سپاس 

 بگشاد ما بندِ بستیم، چو شُکر به نمیا
 (اول، بیت 930غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،)

 بگشاد بندها که را خدا شُکر و سپاس 

 بگشاد ما بندِ بستیم، چو شُکر به میان

 بگشاد بندها که را خدا شُکر و سپاس 

بگشاد ما بندِ بستیم، چو شُکر به میان

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 37 ح ف ص  

 گفتند بلی هاجان و حق گفت تسْاَلَ 

 ادـبگش الـبَ رهِ حق بلی صدقِ برایِ
 (هفتم، بیت 930غزل شماره  ،دیوان شمس مولوی،)

 گفتند بلی هاجان و حق گفت اَلَسْت 

 بگشـاد بَـال رهِ حق بلی صدقِ برایِ

 گفتند بلی هاجان و حق گفت اَلَسْت 

بگشـاد بَـال رهِ حق بلی صدقِ برایِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 38 ح ف ص  

 

 «فَيَكُونُ كُنْ لَهُ يَقُولَ أَنْ شَيْئًا أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا»

 شو، موجود: گویدمى كه استاین فرمانش بيافریند، را چيزى بخواهد چون»

 «.شودمى موجود پس
 (82(، آیه 36کریم، سوره یس))قرآن

 وَالْأَرْضِ مَاوَاتِالسََّ بَدِيعُ»
 
 .«فَيَكُونُ كُنْ لَهُ يَقُولُ فَإِنََّمَا أَمْرًا ۖ  قَضَى وَإِذَا ۖ

 :گوید تنها گيرد صورت كاری كه خواهد چون و است زمين و هاآسمان پدیدآرندۀ نو[ خدا]»

 «.شود موجود[ الحالفی] و شو موجود
 (117(، آیه 2کریم، سوره بقره))قرآن

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 39 ح ف ص  

 هگِلِ آمد کفر ست،او قَسّام کهچون 

 الصِّلَه احُـمِفت رـبص باید، رـصب
 (2358دفتر پنجم، بیت  ،مثنوی مولوی،)

*
 کنندهبسیار قسمت :قَسّام 

 گِلِه آمد کفر اوست، قَسّام کهچون 

 الصِّلَه مِفتـاحُ صبـر باید، صبـر

 گِلِه آمد کفر اوست، قَسّام کهچون 

الصِّلَه مِفتـاحُ صبـر باید، صبـر

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 40 ح ف ص  

 دوست اوست ند،عَدواَ جمله حق غیر 

 نکوست؟ کی شَکْوَت دوست از عدو با
 (2359دفتر پنجم، بیت  ،مثنوی مولوی،)

*
*  دشمن :عَدو 

 کردنکردن، گِلِهشکایت :شَکْوَت 

 دوست اوست عَدواَند، جمله حق غیر 

 نکوست؟ کی تشَکْوَ دوست از عدو با

 دوست اوست عَدواَند، جمله حق غیر 

 نکوست؟ کی شَکْوَت دوست از عدو با

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 41 ح ف ص  

 نـاَنگبی نخواهم دوغَم، دهد تا 

 قَرین دارد غمی نعمت هر کهزان
 (2360دفتر پنجم، بیت  ،مثنوی مولوی،)

*
*  شهد؛ شیرینی :اَنگبین 

 همراه؛ همدم :قَرین 

 اَنگبیـن نخواهم دوغَم، دهد تا 

 قَرین دارد غمی نعمت هر کهزان

 اَنگبیـن نخواهم دوغَم، دهد تا 

 قَرین دارد غمی نعمت هر کهزان

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 42 ح ف ص  

 رـبپذی نَفَخْتُ ز رو دهدت جان او مِدَ 

 علل موقوفِ نه ست، فَیَکُون کُنْ او کارِ
 (مسو بیت ،1344 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

*
  دَمیدم :تُنَفَخْ 

 ِبپذیـر نَفَخْتُ ز رو دهدت جان او دَم 

 علل موقوفِ نه ست، فَیَکُون کُنْ او کارِ

 ِبپذیـر نَفَخْتُ ز رو دهدت جان او دَم 

 علل موقوفِ نه ست، فَیَکُون کُنْ او کارِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 43 ح ف ص  

 پوست غیرِ نبینی آید، قضا چون 

 دوست ز نشناسی باز را دشمنان
 (1194دفتر اول، بیت  ،مثنوی مولوی،)
 

 پوست غیرِ نبینی آید، قضا چون 

 دوست ز نشناسی باز را دشمنان
 

 پوست غیرِ نبینی آید، قضا چون 

 دوست ز نشناسی باز را دشمنان

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 44 ح ف ص  

 

 «القٍ اَنْتَ بِما الْقَلَمُ جَفََّ »

 «.بودی سزاوار آنچه به قلم شد خشك »
 )حدیث(

 .«الْمَنُونِ رَيْبَ بِهِ نَتَرَبَّصُ شَاعِرٌ يَقُولُونَ أَمْ »
 «.روزگاریم حوادث منتظر وى براى ما و است شاعرى: گویندمى یا]»

 (30(، آیه 25)طورکریم، سوره )قرآن

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 45 ح ف ص  

 نگون گَه چیره، گاه جُزوی، عقلِ 

  الْمَنون رَیْبُ از ایمِن کلّی، عقلِ
 (1145دفتر سوم، بیت  ،مثنوی مولوی،)

 

 ِنگون گَه چیره، گاه جُزوی، عقل 

 الْمَنون رَیْبُ از ایمِن کلّی، عقلِ
 

 ِنگون گَه چیره، گاه جُزوی، عقل 

 الْمَنون رَیْبُ از ایمِن کلّی، عقلِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 46 ح ف ص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 47 ح ف ص  

 دراز کارِ نه است، تسلیم شرطِ 

 تازتُرکْ ضَاللت در نَبْوَد سود
 (4123دفتر ششم، بیت  ،مثنوی مولوی،)
 

 ِدراز کارِ نه است، تسلیم شرط 

 تازتُرکْ ضَاللت در نَبْوَد سود
 

 ِدراز ارِک نه است، تسلیم شرط 

 تازتُرکْ ضَاللت در نَبْوَد سود

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 48 ح ف ص  

 جُز توکّل جز که تسلیمِ تمام 

 در غم و راحت همه مَکرَست و دام
 (468دفتر اول، بیت  ،مثنوی مولوی،)

 

 تمام تسلیمِ که جز توکّل جُز 

 دام و مَکرَست همه راحت و غم در
 

 تمام تسلیمِ که جز توکّل جُز 

 دام و مَکرَست همه راحت و غم در

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 49 ح ف ص  

 ترنیست کسبی از توکّل خوب 

 تر؟چیست از تسلیم، خود محبوب
 (916دفتر اول، بیت  ،مثنوی مولوی،)

 

 خوبتر توکّل از کسبی نیست 

 محبوبتر؟ خود تسلیم، از چیست
 

 خوبتر توکّل از کسبی نیست 

 وبتر؟محب خود تسلیم، از چیست

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 50 ح ف ص  

 الـال سویِ بَـبس گُریزند از بَ 

 بس جَهند از مار، سویِ اژدها
 (917دفتر اول، بیت  ،مثنوی مولوی،)
 

 بَـال سویِ بَـال از گُریزند بس 

 اژدها سویِ مار، از جَهند بس
 

 بَـال سویِ بَـال از گُریزند بس 

 اژدها سویِ مار، از جَهند بس

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 51 ح ف ص  

 ش دام بوداکرد انسان و حیله حیله 

 آشام بودآنکه جان پنداشت، خون
 (918دفتر اول، بیت  ،مثنوی مولوی،)

 

 بود دام اشحیله و انسان کرد حیله 

 بود آشامخون پنداشت، جان آنکه
 

 بود دام اشحیله و انسان کرد حیله 

 بود آشامخون پنداشت، جان آنکه

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 52 ح ف ص  

 ر بِبَست و دشمن اندر خانه بودد 

 انه بودـفرعون، زین افس ۀحیل
 (919دفتر اول، بیت  ،مثنوی مولوی،)
 

 بود خانه اندر دشمن و بِبَست در 

 بود افسـانه زین فرعون، حیلۀ
 

 بود خانه اندر دشمن و بِبَست در 

 بود افسـانه زین فرعون، حیلۀ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 53 ح ف ص  

 

 

 

 «تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْصِتُوا… »

 «.شوید خدا رحمت مشمول شاید باشيد، خاموش…»
 (204(، آیه 7کریم، سوره اعراف))قرآن

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 54 ح ف ص  

 خاموش که گفت نیز هستی است 

 نکَـاَلْ واشـاَنْصِتُ یِـاش از پـب
 (منوزده بیت ،1934 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

*
* وش باشیدخام :اَنصِتوا 

 گیرد.زدن میکندزبان؛ کسی که زبانش هنگام حرف :اَلْکَن 

 است هستی نیز گفت که خاموش 

 اَلْـکَن اَنْصِتُـواش یِـپ از بـاش
 

 است هستی نیز گفت که خاموش 

اَلْـکَن اَنْصِتُـواش یِـپ از بـاش

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 55 ح ف ص  

 چون تو گوشی، او زبان، نی جنس تو 

 اوـاَنْصِتُ ق بفرمود:ـها را حگوش
 (1622دفتر اول، بیت  ،مثنوی مولوی،)

*
 خاموش باشید :اَنصِتوا 

 تو جنس نی زبان، او گوشی، تو چون 

 اَنْصِتُـوا: بفرمود حـق را هاگوش
 

 تو جنس نی زبان، او گوشی، تو چون 

 اَنْصِتُـوا: بفرمود حـق را هاگوش

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 56 ح ف ص  

 اَنْصِتُوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش
 (3456دفتر دوم، بیت  ،مثنوی مولوی،)
 

 باش خاموش کن، گوش را اَنْصِتُوا 

 باش گوش نگشتی، حق زبانِ چون
 

 باش خاموش کن، گوش را اَنْصِتُوا 

 باش گوش نگشتی، حق زبانِ چون

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 57 ح ف ص  

 واـخاموش باشید اَنْصِت پس شما 

 گووم در گفتتان من شوَتا زبان
 (3692دفتر دوم، بیت  ،مثنوی مولوی،)

 

 اَنْصِتـوا باشید خاموش شما پس 

 گووگفت در شوَم من تانزبان تا
 

 اَنْصِتـوا باشید خاموش شما پس 

گووگفت در شوَم من تانزبان تا

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 58 ح ف ص  

 انِ توـذیر، تا بر جوا بپْـتُاَنْصِ 

 واـآید از جانان، جزای اَنْصِتُ
 (2726دفتر سوم، بیت  ،مثنوی مولوی،)

 

 تو جـانِ بر تا بپْذیر، اَنْصِتُـوا 

 اَنْصِتُـوا جزای جانان، از آید
 

 تو جـانِ بر تا بپْذیر، اَنْصِتُـوا 

تُـوااَنْصِ جزای جانان، از آید

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 59 ح ف ص  

 

 الطََّيَِّبَاتِ مِنَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرَِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِي كَرََّمْنَا وَلَقَدْ »

 «.تَفْضِيلً خَلَقْنَا مِمََّنْ كَثِيرٍ ۖ  عَلَى وَفَضََّلْنَاهُمْ

 انهرو مراد[ مركب بر] دریا و خشکی در را آنان و داشتيم گرامی را آدم فرزندان كه راستی به»

 باید چنانکه ایمآفریده آنچه از بسياری بر را آنان و دادیم روزی هاپاكيزه از ایشان به و داشتيم

 «.بخشيدیم برتری شاید و
 (70(، آیه 71)سراءکریم، سوره ا)قرآن

 «إِنََّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ  »

 «.را به تو عطا كردیم (خير و بركت فراوان) همانا ما كوثر»
 (1(، آیه 108)کوثرکریم، سوره )قرآن



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 60 ح ف ص  

 تو خوش و خوبی و کانِ هر خوشی 

 ی؟شاده کَـتِ بتو چرا خود منَّ
 (3573م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

 

 خوشی هر کانِ و خوبی و خوش تو 

 کَشی؟ بـاده منَّتِ خود چرا تو
 

 خوشی هر کانِ و خوبی و خوش تو 

 کَشی؟ بـاده منَّتِ خود چرا تو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 61 ح ف ص  

 ترَسَ فرقِ بر استـمْنرَّـکَ تاجِ 

  ترَبَ زِـآوی اکَـناَعطَیْ وقِـط
 (3574م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

*
 ات آویزان.بند عطایای ربّانی بر سینهو گردن است شده نهاده تارکت بر الهی کرامت تاج 

 ِسَرَت فرقِ بر کَـرَّمْنـاست تاج 

 بَرَت آویـزِ اَعطَیْنـاکَ طـوقِ
 

 ِسَرَت فرقِ بر کَـرَّمْنـاست تاج 

 بَرَت آویـزِ اَعطَیْنـاکَ طـوقِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 62 ح ف ص  

 جوهرست انسان و چرخ او را عَرَض 

 اند و او غَرَضایهـجمله فرع و پ
 (3575م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

 عَرَض را او چرخ و انسان جوهرست 

 رَضغَ او و اندپـایه و فرع جمله
 

 عَرَض را او چرخ و انسان جوهرست 

 رَضغَ او و اندپـایه و فرع جمله

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 63 ح ف ص  

 رات و هوشـای غالمت عقل و تدبی 

 چون چنینی خویش را ارزان فروش؟
 (3576م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

 هوش و تدبیـرات و عقل غالمت ای 

 فروش؟ ارزان را خویش چنینی چون
 

 هوش و تدبیـرات و عقل غالمت ای 

 فروش؟ ارزان را خویش چنینی چون

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 64 ح ف ص  

 دوزخی بودم پُر از شور و شری 

 کرد دستِ فضلِ اویم کوثری
 (4166م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

*
 ای در بهشتنام چشمهکوثر:   

 شری و شور از پُر بودم دوزخی 

 کوثری اویم فضلِ دستِ کرد
 

 شری و شور از پُر بودم دوزخی 

 کوثری اویم فضلِ دستِ کرد

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 65 ح ف ص  

 که را سوزید دوزخ در قَوَدهر 

 ار از جَسدـب رـانَم دِگَـمن بِروی
 (4167م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

*
 باشد.معنی مطلقِ کیفر میجا بهس؛ در اینقصاصِ نَفْ: قَوَد  

 قَوَد در دوزخ سوزید را هرکه 

 جَسد از بـار دِگَـر بِرویـانَم من
 

 قَوَد در دوزخ سوزید را هرکه 

 جَسد از بـار دِگَـر بِرویـانَم من

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 66 ح ف ص  

 کارِ کوثر چیست؟ که هر سوخته 

 هـاندوخت و گردد از وی نابِت
 (4168م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

*
 روینده؛ نورُسته: نابِت  

 ِسوخته هر که چیست؟ کوثر کار 

 اندوختـه و نابِت وی از گردد
 

 ِسوخته هر که چیست؟ کوثر کار 

 اندوختـه و نابِت وی از گردد

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 67 ح ف ص  

 رَمـکَ ادیِّـقطره قطره او مُن 

 مرَآوَکانچه دوزخ سوخت، من باز
 (4169م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

*
 آورندادهنده؛ پیام: مُنادی  

 کَـرَم مُنـادیِّ او قطره قطره 

 بازآوَرَم من سوخت، دوزخ کانچه
 

 کَـرَم مُنـادیِّ او قطره قطره 

 بازآوَرَم من سوخت، دوزخ کانچه

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 68 ح ف ص  

 چو سرمایِ خزانهست دوزخ هم 

 هست کوثر چون بهار ای گُلسِتان
 (4170م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

 خزان سرمایِ چوهم دوزخ هست 

 گُلسِتان ای بهار چون کوثر هست
 

 

 خزان سرمایِ چوهم دوزخ هست 

 گُلسِتان ای بهار چون کوثر هست

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 69 ح ف ص  

 هست دوزخ همچو مرگ و خاکِ گور 

 ورـخِ صُـالِ نَفـر بر مثـهست کوث
 (4171م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

*
 در شاخ توخالی و میان تُهی تا آواز از آن برآید. دَمیدن: ورنَفخِ صُ  

 گور خاکِ و مرگ همچو دوزخ هست 

 صُـور نَفـخِ مثـالِ بر کوثـر هست
 

 گور خاکِ و مرگ همچو دوزخ هست 

 صُـور نَفـخِ مثـالِ بر کوثـر هست

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 70 ح ف ص  

 تانای ز دوزخ سوخته اجسام 

 تانکَشَد اِکرامسویِ کوثر می
 (4172م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

 تاناجسام سوخته دوزخ ز ای 

 تاناِکرام کَشَدمی کوثر سویِ
 

 

 تاناجسام سوخته دوزخ ز ای 

 تاناِکرام کَشَدمی کوثر سویِ

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 71 ح ف ص  

 «خَلَقْتُ الْخَلْقَ کَیْ یَرْبَحْ عَلَیّ» چون 

 یّـومِ حَـلطف تو فرمود، ای قَیّ
 (4173م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

 عَلَیّ یَرْبَحْ کَیْ الْخَلْقَ خَلَقْتُ» چون» 

 حَـیّ قَیّـومِ ای فرمود، تو لطف
 

 

 عَلَیّ یَرْبَحْ کَیْ الْخَلْقَ خَلَقْتُ» چون» 

 حَـیّ قَیّـومِ ای فرمود، تو لطف

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 72 ح ف ص  

 جودِ تُست «ال لِاَن اَرْبَحْ عَلَیْهِم» 

 رستها دُکه شود زو جمله ناقص
 (4174م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

 «تُست جودِ «عَلَیْهِم اَرْبَحْ لِاَن ال 

 دُرست هاناقص جمله زو شود که
 

 

 «تُست جودِ «عَلَیْهِم اَرْبَحْ لِاَن ال 

 دُرست هاناقص جمله زو شود که

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 73 ح ف ص  

 
 

  عَلَيََّ لِيَرْبَحُوا الْخَلْقَ خَلَقْتُ إِنََّمَا وجَلَّ عَزََّ اهللُ يَقُولُ »

 «.عَلَيْهِمْ ألَرْبَحَ أَخْلُقْهُمْ وَلَمْ

 ببرند سود من از تا را آفریدگان آفریدم: فرماید خداوند»

 «.برم سود آنان از تا را ایشان ونيافریدم
 (حدیث قدسی)

 
 

 رستپَنعفو کن زین بندگان تَ 

 رستتَعفو از دریایِ عفو اَوْلی
 (4175م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

 

 چو سیلچو جو و هملقان همعفو خَ 

 لـند خَیْازَـهم بدان دریای خود ت
 (4176م، بیت پنجدفتر  ،مثنوی مولوی،)

*
 جمع مَردمرَمه اسبان؛ در اینجا یعنی : لخَیْ  

 108برنامه شماره  اشعارپایان 


