
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 غزل اصلی برنامه:
  

 824 💢 000 
 

 3106 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 
 

 دلداری چشمِ ستدیده دو نگاهبانِ (1

 یاری دگر رُخِ از نظر دار نگاه

 

 دلبر آن غیرِ به درآید سینه به وَگَر (2

 جگرخواری از تَرسمهمی که برو: بگو

 

 گرَدنِ تو چشمِ به چشمش که مباد هَال، (3

 اَغْیاری خیالِ بیند تو چشمِ درونِ

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 کرد هاامتحان یار مرا که نِگر من به (4

 زاریگُل به کَشانکَش مرا بُرد حیله به

 

 ریختمی او رَشکِ ز هاگُل که نمود گُلی (5

 گرفتاری او پیشِ بُتان جمله که بُتی

 

 بِجُنبانید سَری تعجّببه چنین، چنین (6

 باری ر،درنگ غریبَست، و نادِرَست که

 

 توست پیِ در دزد: طَراریم گفت کهچنان (7

 دَستاری رُبود نِگریدم، سپس من چو

 

 بَررُست هاسبزه داوود دیدۀ آبِ ز (8

 نَظّاری بِکَرد نقشی به آنکه عُذرِ به

 

 بهشت زِ ْکَشانکَشان را پدرت مَر بِرانْد (9

 ستمکاری یکی تَر سنبلۀ به نظر

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 
 

 توست بر شَه چشمِ که ابرو سنبلِ ز حَذَر، (10

 خریداری تو سویِ نِگَردمی که هَال،

 

 قَیّومَست حَیِّ تو چشم دو مشتریِّ چو (11

 مُرداری چو را چشم مَده زاغ چنگِ به

 

 باقی عوض بَری فانی کالۀ تو دهی (12

 بازاری سودمند مشتریی لطیف

 

 بَستی را چشم تو چه اگر که خَمُش، خَمُش (13

 اشعاری و نظم به کَشیدَت خلق ریایِ

 

 توست با دین شمس تبریز فخَرِمَ ولیک (14

 یاری چنین با نیک و بد ز خوری غم چه

 
 
 
 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 (غزل طلعم) اول بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 001 

 داریدل چشمِ ستدیده دو نگاهبانِ

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه
 )3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،(

 .است مرکز و دل کنندۀاداره معنیِبه جااین در: داردل ٭

 

  
 

 

 
 

 ِداریدل چشمِ ستدیده دو نگاهبان 

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِداریدل چشمِ ستدیده دو نگاهبان 

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 

 

 

 

 ِداریدل چشمِ ستدیده دو نگاهبان 

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه
 

 ِداریدل چشمِ ستدیده دو نگاهبان 

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه

 

 

 

 

 ِداریدل چشمِ ستدیده دو نگاهبان 

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه
 

 

 

 ِداریدل چشمِ ستدیده دو نگاهبان 

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِداریدل چشمِ ستدیده دو نگاهبان 

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه

 

 
 

 

 

 

 

 

 داریدل چشمِ ستدیده دو انِنگاهب 

 یاری دِگر رُخِ از نظر دار نگاه

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 دوم بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 002 

 دلبر آن غیرِ به درآید سینه به وَگَر

 جگرخواری از ترسمهمی که برو: بگو

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 

 

 

 

 

 

 دلبر آن غیرِ به درآید سینه به وَگَر 

 جگرخواری از ترسمهمی که برو: بگو

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دلبر آن غیرِ به درآید سینه به وَگَر 

 جگرخواری از ترسمهمی که برو: بگو

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 ومس بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 003 

 نِگرَد تو چشمِ به چشمش که مباد هَال،

 اَغْیاری خیالِ بیند تو چشمِ درونِ

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

   دشمنان مخالفان؛ بیگانگان؛ معنیٍبه غیر جمعِ: یاراَغ *

 

 

 

 

 

 ،نِگرَد تو چشمِ به چشمش که مباد هَال 

 اَغْیاری خیالِ بیند تو چشمِ درونِ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ،نِگرَد تو چشمِ به چشمش که مباد هَال 

 اَغْیاری خیالِ بیند تو چشمِ درونِ

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 مچهار بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 004 

 کرد هاامتحان یار مرا که نِگر من به

 زاریگُل به کَشانکَشْ مرا بُرد حیله به

  (١3٧6 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

   کشیدن حالِ در شان؛ککشان: [کِشانکِشْ]کَشانکَشْ *

 

 

 

 

 

 کرد هاامتحان یار مرا که نِگر من به 

 گُلزاری به کَشانکَش مرا بُرد حیله به

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کرد هاامتحان یار مرا که نِگر نم به 

 گُلزاری به کَشانکَش مرا بُرد حیله به

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 حانامت»کلیدواژه و  اصلی غزل چهارم بیت مفهوم تبیین درـ  مثنوی مسو دفتر ازبیت  یک»: 

 824 💢 005 

 پدر ای است امتحان بر امتحان 

 مَخَر را خود امتحان، کمتر به هین،

 (٧۴6 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .مَشُو خود خواهانِ مکن؛ خودپسندی: مَخَر را خود  *

 

 

 امتحان»اصلی و کلیدواژه  غزل چهارم بیت مفهوم تبیین مثنوی ـ در چهارم دفتر ای ازبریده»: 

 824 💢 006 

 غول برآرایید که را ایغوله 

 غول هست که کسی پندارد ختهپُ
 (١١٢٧ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 نادان: گول  *   غوره: غوله  *

 824 💢 007 

 او جانِ نماید چون آزمایش 

 او دندانِ زآزمون گردد کُند
 (١١٢8 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 824 💢 008 

 نمودمی دانه دام آن هَوس از 

 بود خام خود آن و، حرص غولِ عکسِ
 (١١٢9 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 824 💢 009 

 جو خیر و ندی کارِ اندر حرص 

 رو نغز باشد حرص، نمانَد چون

 (١١30 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 824 💢 010 

 غیر عکسِ از نه نغزند خیرها 

 خیر تابِ مانَد رفت، اَر حرص تابِ

 (١١3١ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  حرارت گرمی و نور؛ ،روشنی تابش،: تاب  *

 824 💢 011 

 فترَبِ چون ادنی کارِ از حرص تابِ 

 تَفت به اَخگر از مانده باشد فَحم
 (١١3٢ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 شتابان سرعت؛به: تَفت  *   آتش آتش؛ پارۀ: اَخگر  *  زغال: فَحم  *

 824 💢 012 

 غِرار آرَدمی حرص را کودکان 

 سواردامن دل ذوقِ از شوند تا
 (١١33 بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 خوردن فریب خوردن؛ گول: غِرار  *

 824 💢 013 

 شدَبَ حرصِ آن فترَ کودک ز چون 

 آیدش خنده اطفال دِگر بر
 (١١3۴ بیت چهارم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 مپنج بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 014 

 ریختمی او رَشکِ ز هاگُل که نمود گُلی

 گرفتاری او پیشِ بُتان جمله که بُتی

  (3069 شماره غزل شمس، اندیو مولوی،)

  

 

 

 

 

 

 ریختمی او رَشکِ ز هاگُل که نمود گُلی 

 گرفتاری او پیشِ بُتان جمله که بُتی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ریختمی او رَشکِ ز هاگُل که نمود گُلی 

 گرفتاری او پیشِ بُتان جمله که بُتی
 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 مشش بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 015 

 بِجُنبانید یسَر تعجّببه چنین، چنین

 باری دَرنگر، غریبَست، و نادِرَست که

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 کمدستِ ،الاقل حدِّاقل،: باری  *
  

 

 

 

 

 

 بِجُنبانید سَری تعجّببه چنین، چنین 

 باری دَرنگر، غریبَست، و نادِرَست که

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بِجُنبانید سَری تعجّببه چنین، چنین 

 باری دَرنگر، غریبَست، و ستنادِرَ که

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 مهفت بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 016 

 توست پِیِ در دزد: طَراریم گفت کهچنان

 دَستاری رُبود نِگریدم، سپس من چو

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بُرجیب دزد،: طَرّار  *

  

 

 

 

 

 توست پِیِ در دزد: طَراریم گفت کهچنان 

 دَستاری رُبود ریدم،نِگ سپس من چو

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 توست پِیِ در دزد: طَراریم گفت کهچنان 

 دَستاری رُبود نِگریدم، سپس من چو
 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 مهشت بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 017 

 بَررُست هاسبزه داوود دیدۀ آبِ ز 

 نَظّاری بِکَرد نقشی به آنکه عُذرِ به

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
  

 

 

 

 

 

 بَررُست هاسبزه داوود دیدۀ آبِ ز 

  نَظّاری بِکَرد نقشی به آنکه عُذرِ به

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بَررُست هاسبزه داوود دیدۀ آبِ ز 

 نَظّاری بِکَرد نقشی به آنکه عُذرِ به

 
 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 منُه بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 018 

 بهشت زِ کَشانکَشان را پدرت مَر بِرانْد

 کاریستم ییک تَر سنبلۀ به نظر

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 بهشت از گندم خوردنِ سببِبه آدم شدنرانده به اشاره: کاریستم یکی تَر سنبلۀ به نظر *
 

 

 

 

 

 بهشت زِ کَشانکَشان را پدرت مَر بِرانْد 

 کاریستم یکی تَر سنبلۀ به نظر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بهشت زِ کَشانکَشان را پدرت مَر بِرانْد 

 کاریستم یکی تَر سنبلۀ به نظر
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 

  در« بِطوااِهْ»و کلیدواژه  «از بهشت )ع(شدن پدر ما حضرت آدمرانده»اشاراتی به داستان 

 :«نظر»کلیدواژه اصلی و  غزل منُه بیت مفهوم تبیین مثنوی ـ در چهارم دفتر ای ازبریده

 
 824 💢 019 

 دَروست علّت بسی چون ما دیدۀ 

 دوست دیدِ در خود دیدِ کن فنا رو
 (9٢١ بیت اول، دفتر مثنوی، ،مولوی)

 بیماری :علّت  *

 824 💢 020 

 الْعِوَضنِعْمَ او دیدِ را ما دیدِ 

 غرض کلِّ او دیدِ اندر یابی
 (9٢٢ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 عوض بهترین: الْعِوَضنِعْمَ  *

 824 💢 021 

 نبود پویا تا و گیرا تا طفل 

 نبود  بابا گردنِ جز مَرکَبش
 (9٢3 بیت اول، دفتر مثنوی، ،مولوی)

 پوینده رونده؛راه: پویا  *  قوی گیرنده؛: گیرا  *

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 

 824 💢 022 

 نمود پا و دست و گشت فضولی چون 

 کبود و کور در و افتاد عَنا در
 (9٢۴ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 آن از ناشی هایآسیب و ذهنیمنِ دیدِ :کبود و کور  *  سختی رنج؛: عَنا  *

 824 💢 023 

 پا و دست از پیشِ خَلق هایجان 

 صفا اندر وفا از ریدندپَمی
 (9٢۵ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 824 💢 024 

 شدند بندی اِهْبِطُوا امرِ به چون 

 شدند خرسندی و حرص و خشم حبسِ
 (9٢6 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 کنید هُبوط آیید؛ فرود: اِهْبِطُوا  *

 
 824 💢 025 

 هُدًى مِنَِّي يَأْتِيَنََّكُمْ فَإِمََّا جَمِيعًا مِنْهَا اهْبِطُوا قُلْنَا»

 «يَحْزَنُونَ؛ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَلَا هُدَايَ تَبِعَ فَمَنْ

 ماش سویِبه من از هدايتی اگر پس آيید؛ فرود بهشت از همه: گفتیم»

 «.اندوهی نه و دارند بیمى نه کنند، پیروى مرا  هدايتِ که هاآن رسید،

 (38 آیه ،(٢) بقره سوره کریم، قرآن)
 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 19 ح ف ص  

 

 824 💢 026 

 شیرخواه و حضرتیم عیالِ ما 

 لِلْاِله عِیالٌ اَلْخَلقُ: گفت
 (9٢٧ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 خانواده خانوار؛: [عَیال] عِیال  *

 

 824 💢 027 

 «لِعِيَالِهِ؛ أَنْفَعُهُمْ اللَّهِ إِلَي فأَحَبُّهُمْ اللَّهِ عِيَالُ كُلُّهُمْ الْخَلْقُ»

  هستند خداوند خانوارِ مردم، همۀ»

 «.است ترمحبوب خداوند نزدِ باشد، سودمندتر مردم برای کهکسی و

 )حدیث(

 

 824 💢 028 

 دهد باران آسمان از او کهآن 

 دهد نان رحمت ز کو تواند هم
 (9٢8 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 مده بیت - برنامه لیاص غزل: 

 824 💢 029 

 توست بر شَه چشمِ که ابرو سنبلِ ز حَذَر،

 خریداری تو سویِ نِگَردمی که هَال،

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 

 

 

 

 

 

 ،توست بر شَه چشمِ که ابرو سنبلِ ز حَذَر 

  خریداری تو سویِ نِگَردمی که هَال،

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ،توست بر شَه چشمِ که رواب سنبلِ ز حَذَر 

 خریداری تو سویِ نِگَردمی که هَال،
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 مدهیاز بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 030 

 قَیّومَست حَیِّ تو چشمِ دو مشتریِّ چو

 مُرداری چو را چشم مَده زاغ چنگِ به

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 

 

 

 

 

 

 قَیّومَست حَیِّ تو چشمِ دو مشتریِّ چو 

  مُرداری چو را چشم مَده زاغ چنگِ به

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قَیّومَست حَیِّ تو چشمِ دو مشتریِّ چو 

  مُرداری چو را چشم مَده زاغ چنگِ به
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 اصلی غزل بیت یازدهم مفهوم تبیین ابیات مختلفی از مثنوی و دیوان شمس ـ در: 

 824 💢 031 

 کسی چشمِ در آمده نبُوَد خیالت کهچون 

 نگری خیره و تیره بوَد کُشته بزِ چشمِ
 (پنجم بیت ،٢۴۵8 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 824 💢 032 

 یُصِمّ یُعْمِیکَ الْاَشْیاءَ حُبُّکَ 

 التَخْتَصِم جَنَتْ، السَّودَا نَفْسُکَ
 (٢٧٢۴ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  کند،می کَر و کور را تو ءاشیا به تو عشقِ  *

 .است شده مرتکب گناهی چنین تو کارِسیاه نفْسِ زیرا مکن، ستیزه من با

 
 824 💢 033 

 «يُصِمّ؛ و يُعْمي[ الشَّيْءَ] ءَالْاَشَّي حُبُّکَ»

 «.کندمی کر و کور را تو اشیا به تو عشقِ»

 )حدیث(

 

 824 💢 034 

 «مَارُوتَ؛ و هَارُوتَ مِنْ أَسْحَرُ فَإِنَّهَا الدُّنْيَا اِحْذَرُوا»

 «.است ماروت و هاروت از جادوگرتر دنیا همانا که دنیا از هیزيدبپر»

 (حدیث)

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 23 ح ف ص  

 

 824 💢 035 

 من کوریِّ این است عشق کوری 

 حَسَن ای است یُصِمّ و یُعْمِی حُبِّ
 (٢36٢ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

. معمولی کوریِ نه است عشق کوریِ قطعاً کوری آن باشم، کوری دچار من اگر آری  *

 .شودمی عاشق کَری و کوری موجبِ عشق که بِدان حَسَن، یا

 نیکو خوب؛: حَسَن  *

 

 824 💢 036 

 دوبِ بینا خدا، غیرِ از کورم 

 بگو باشد این عشق قتضایِمُ
 (٢363 بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 شده اقتضا الزمه؛: قتضامُ  *

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 24 ح ف ص  

 824 💢 037 

 تیه حَرِّ اندر موسی قومِ چوهم 

 سَفیه ای سال، چِل جای، بر ایهماند
 (١٧88 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

   ، حرارتگرما: حَر *

  .است سینا صحرای از بخشی تیهْ صحرای علف؛ و آب بی و زارشن بیابانِ: تیه  *

 خِرَدبی نادان؛: سَفیه  *

 
 824 💢 038 

 هَروَله شب تا روز هر رَویمی 

 مرحله اوّل در بینیمی خویش
 (١٧89 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 دویدن و رفتن راه میانِ حالتیبه کردن حرکت: هَروَله  *

 

 

  824 💢 039 

 دراز کارِ نه است، تسلیم شرطْ 

 تازتُرک ضَاللت در نبْوَد سود
 (۴١٢3 بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 گمراهی: ضَاللت  *

 جوالن تاز؛وتاخت: تازرکتُ  *

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 25 ح ف ص  

 

 مدهازدو بیت - برنامه لیاص غزل: 

 824 💢 040 

 باقی عوض بَری فانی کالۀ تو دهی

 بازاری سودمند مشتریی لطیف

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 

 

 

 

 

 

 باقی عوض بَری فانی کالۀ تو دهی 

  بازاری سودمند مشتریی لطیف

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 باقی عوض بَری فانی کالۀ تو دهی 

  بازاری دسودمن مشتریی لطیف

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 26 ح ف ص  

 

 ریمشت»و کلیدواژه  اصلی غزل ازدهمبیت دو مفهوم تبیین ـ در دفتر پنجم مثنوی از ایبریده»: 

 824 💢 041 

 اشْتَری اهللُ ماست مشتریِّ 

 آ برتر هین مشتری هر غمِ از
 (١۴63 بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  ماست، مشتریِ ،«خَردمی خداوند: »است فرموده که کسی  *

 .بیا باالتر اعتبار فاقد مشتریانِ غم از باش هوشبه

 .ودرمی کاربه خریدن معنیبه غالباً اما است فروختن هم و خریدن معنیبه هم خرید؛: اِشْتَری  *
 

 824 💢 042 

 است تو ویانِج که وج مشترییّ 

 است تو پایانِ و آغاز عالِمِ
 (١۴6۴ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 824 💢 043 

 دست به تو را مشتری هر مکَش هین 

 است بد معشوقه دو با بازیعشق
 (١۴6۵ بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 27 ح ف ص  

 

  انیکالۀ ف» و مفهوم اصلی غزل ازدهمبیت دو مفهوم تبیین ـ در م مثنویدفتر شش ازیک بیت»: 

 824 💢 044 

 فاضِحه دیوِ بُرد عُمرت کهچون 

 هفاتح و اَعُوذ باشد نمکبی
 (۵۵٢ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 کننده آشکار آشکار؛ و روشن: فاضِح  *

 

 

 نیفا کالۀ» وکلیدواژه اصلی غزل بیت دوازدهم مفهوم تبیین ـ در دیوان غزلیات یک بیت از»: 

 824 💢 045 

 خسیس دزدِ ز جزبه را خدا قهرِ نیست که 

 او عزیمتِ بوَد فانی کالۀ سوی که
 (یازدهم بیت ،٢٢۴8 شماره غزل س،شم دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 

 

 
 824 💢 046 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 28 ح ف ص  

 مدهسیز بیت – برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 046 

 بَستی را چشم تو اگرچه که خَمُش، خَمُش

 اشعاری و نظم به کَشیدَت خلق ریایِ

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
 

 

 

 

 

 

 بَستی را چشم تو اگرچه که خَمُش، خَمُش 

  اشعاری و نظم به شیدَتکَ خلق ریایِ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بَستی را چشم تو اگرچه که خَمُش، خَمُش 

  اشعاری و نظم به کَشیدَت خلق ریایِ

 
 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 29 ح ف ص  

 مچهارده بیت - برنامه اصلی غزل: 

 824 💢 047 

 توست با دین شمس تبریز مَفخَرِ ولیک

 یاری چنین با نیک و بد ز خوری غم چه

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 

 

 

 توست با دین شمس تبریز مَفخَرِ ولیک 

  یاری چنین با نیک و بد ز خوری غم چه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 توست با دین شمس تبریز مَفخَرِ ولیک 

  یاری چنین با نیک و بد ز خوری غم چه

 
 
 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 30 ح ف ص  

 مجدد(مده بیت - برنامه اصلی غزل(: 

 824 💢 048 

 توست بر شَه چشمِ که ابرو سنبلِ ز حَذَر،

 خریداری تو سویِ نِگَردمی که هَال،

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 اصلی غزل دهمبیت  در «شدن آدم از بهشترانده»قصه  تبیین ـ در کریمآیاتی از قرآن: 

 824 💢 049 

 «َجَرَ َالشَّ هَذِهِ اتَقْرَبَ وَلَا شِئْتُمَا حَيْثُ مِنْ فَكُلَا الْجَنَّةَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُک 

 «الظَّالِمِينَ؛ مِنَ فَتَكُونَا

 ولى بخوريد خواهید که جاهر از. گیريد مكان بهشت در همسرت و تو آدم، اى»

 .«شد خواهید کنندگانستم خويش بر شمارِ در که مشَويد نزديك درخت اين به

 (١9 آیه ،(٧) اعراف سوره کریم، )قرآن

 

 824 💢 050 

 «َنَهَاكُمَا مَا وَقَالَ سَوْآتِهِمَا مِنْ عَنْهُمَا وُورِيَ مَا لَهُمَا لِيُبْدِيَ يْطَانُالشَ لَهُمَا فَوَسْوَس 

 «الْخَالِدِينَ؛ مِنَ تَكُونَا أَوْ مَلَكَيْنِ تَكُونَا أَنْ إِلَّاا الشَّجَرَ ِ هَذِهِ عَنْ رَبَُّكُمَا

 در بود پوشیده هاآن از که را شانشرمگاه تا کرد، وسوسه را دو آن شیطان پس»

 ادمب تا کرد منع درخت اين از را شما پروردگارتان: گفت و. کند آشكار نظرشان

 .شَويد جاويدانان يا فرشتگان از

 (٢0 آیه ،(٧) اعراف سوره کریم، قرآن)



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 31 ح ف ص  

 824 💢 051 

 «النَّاصِحِينَ؛ لَمِنَ لَكُمَا إِنَِّي وَقَاسَمَهُمَا» 

 «.شمايم خواهِنیك که خورد سوگند شانبرای و»

 (٢١ آیه ،(٧) اعراف سوره کریم، قرآن)

 824 💢 052 

 «مِنْ هِمَاعَلَيْ يَخْصِفَانِ وَطَفِقَا سَوْآتُهُمَا لَهُمَا بَدَتْ الشَّجَرَ َ ذَاقَا فَلَمَّا بِغُرُورٍ فَدَلَّاهُمَا 

 الشَّيْطَانَ إِنَّ لَكُمَا وَأَقُلْ الشَّجَرَ ِ اتِلْكُمَ عَنْ أَنْهَكُمَا أَلَمْ رَبَُّهُمَا وَنَادَاهُمَا الْجَنَّةِ وَرَقِ

 «مُبِينٌ؛ عَدُوٌّ لَكُمَا

 شانهایشرمگاه خوردند، درخت آن از چون. افكند پستی به و بفريفت را دو آن و»

: داد دان پروردگارشان. پرداختند بهشت هاىبرگ از خويش پوشیدن به و شد آشكار

 مندش آشكارا به شیطان که بودم نگفته و بودم نكرده منع درخت آن از را شما آيا

 «شماست؟

 (٢٢ آیه ،(٧) اعراف سوره کریم، قرآن)

 824 💢 053 

 الْخَاسِرِينَ؛ مِنَ لَنَكُونَنَّ وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ لَمْ وَإِنْ أَنْفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قَالَا 

 رحمت ما بر و نیامرزى را ما اگر و کرديم ستم خود به ما، پروردگارِ اى: گفتند

 .بود خواهیم ديدگانزيان از نیاورى

 (٢3 آیه ،(٧) اعراف سوره کریم، قرآن)

 824 💢 054 

 «َنٍ؛حِي اإِلَى وَمَتَاعٌ مُسْتَقَرٌّ الْأَرْضِ فِي وَلَكُمْ  عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ اهْبِطُوا قَال» 

 و قرارگاه زمین قیامت روز تا و ديگر، برخى دشمن برخى شَويد، فرو: گفت»

 «.بود خواهد شما تَمتُّعِ جاىِ

 (۴٢ آیه ،(٧) اعراف سوره کریم، قرآن)



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 32 ح ف ص  

 824 💢 055 

 «ْ؛الْكَافِرِينَ مِنَ وَكَانَ وَاسْتَكْبَرَ اأَبَى إِبْلِيسَ إِلَّا فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ قُلْنَا وَإِذ» 

 برترى و زد باز سَر که ابلیس، جز کردند سجده همه. کنید سجده را آدم: گفتیم فرشتگان به و»

 .«بود کافران از او و جُست؛

 (۴3 آیه ،(٢) بقره سوره کریم، قرآن)

 824 💢 056 

 «َالشَّجَرَ هَذِهِ تَقْرَبَا وَلَا شِئْتُمَا حَيْثُ رَغَدًا مِنْهَا وَكُلَا الْجَنَّةَ وَزَوْجُکَ أَنْتَ اسْكُنْ آدَمُ يَا وَقُلْنَا  

 «الظَّالِمِينَ؛ مِنَ فَتَكُونَا

 از خواهید، که جاهر و خواهید، چههر و گیريد جاى بهشت در زنت و خود آدم، اى: گفتیم و»

 «.درآيید کارانستم زُمره به که مشَويد، نزديك درخت اين به و بخوريد خوشی به آن ثمراتِ

 (۵3 آیه ،(٢) بقره سوره کریم، قرآن)

 824 💢 057 

 «يفِ وَلَكُمْ عَدُوٌَّ لِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ اهْبِطُوا وَقُلْنَا فِيهِ كَانَا مِمََّا فَأَخْرَجَهُمَا عَنْهَا الشََّيْطَانُ فَأَزَلََّهُمَا 

 «حِينٍ؛ اإِلَى وَمَتَاعٌ مُسْتَقَرٌَّ الْأَرْضِ

 ايینپ: تیمگف. راند بیرون بودند آن در که بهشتی از و واداشت خطا به را دو آن شیطان پس»

 زمین در قیامت روزِ تا شما برخوردارى جاى و قرارگاه و ديگر، برخى دشمنِ برخى رَويد،

 «.باشد

 (63 آیه ،(٢) بقره سوره کریم، قرآن)

 824 💢 058 

 «الرَّحِيمُ؛ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَيْهِ فَتَابَ كَلِمَاتٍ رَبَِّهِ مِنْ آدَمُ افَتَلَقَّى» 

 مهربان و رپذيتوبه زيرا بپذيرفت؛ را او توبه خدا پس. فراگرفت چند اىکلمه ارشپروردگ از آدم»

 .«است

 (3٧ آیه ،(٢) بقره سوره کریم، قرآن)

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 33 ح ف ص  

 مجدد(مده بیت - برنامه اصلی غزل(: 

 824 💢 059 

 توست بر شَه چشمِ که ابرو سنبلِ ز حَذَر،

 خریداری تو سویِ نِگَردمی که هَال،

  (3069 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 

 سُنبل ابرو» اصلی و مفهوم غزل دهمبیت  مفهوم تبیین مثنوی ـ دراز دفتر دوم  حکایتی»: 

 824 💢 060 

 "عَنهاهللُرضِیَ مَرعُ عهدِ در را خیال ،شخص آن پنداشتنِ هِالل"

 (١١٢ بیت قبل از عنوان حکایت، دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 824 💢 061 

 عُمَر عهدِ در گشت روزه ماهِ 

 نفر آن دویدند کوهی سَرِ بر
 (١١٢ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 824 💢 062 

 فال گیرند را روزه هاللِ تا 

 هالل اینک عُمَر، ای: گفت یکی آن

 (١١3 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 34 ح ف ص  

 

 824 💢 063 

 ندید را مَه آسمان، بر عُمَر چون 

 یددم تو خیالِ از مَه کین: گفت

 (١١۴ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 824 💢 064 

 را اَفالک بیناترم من ورنه 

 را؟ پاک هِاللِ بینمنمی چون

 (١١۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 824 💢 065 

 مالبِ اَبرو بر و دست کن تَر: گفت 

 هِالل سویِ نِگربَر تو آنگهان

 (١١6 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 
 824 💢 066 

 ندید مَه اَبرو، کرد رتَ او کهچون 

 ناپدید شد مَه، نیست ه،شَ ای: گفت

 (١١٧ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 824 💢 067 

 کمان شد اَبرو موی آری،: گفت 

 گمان از تیری افکنْد تو سویِ
 (١١8 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 35 ح ف ص  

 824 💢 068 

 زد هرا را او شد، کَژ مویی کهچون 

 زد ماه دیدِ الفِ دعوی به تا
 (١١9 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 .است شخص اِدعای دهندۀنشان که آمیزیگزافه سخنِ: دعوی  *

 824 💢 069 

 بوَد گردون پردۀ چون کَژ مویِ 

 !بوَد؟ چون شد، کَژ اجزات همه چون

 (١٢0 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 824 💢 070 

 راستان از را اجزات کُن راست 

 آستان زآن رَو،راست ای مَکَش سَر

 (١٢١ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)
 

 824 💢 071 

 کرد راست ترازو را ترازو هم 

 کرد کاست ترازو را ترازو هم

 (١٢٢ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 824 💢 072 

 شد سنگهم ناراستان با کههر 

 شد دَنْگ عقلش و افتاد کمی در
 (١٢3 بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

   هوشبی احمق؛: دَنْگ  *  وزنهم: سنگهم  *

  



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 36 ح ف ص  

 824 💢 073 

 باش الْکُفَّارعَلَی اَشِدّاءُ رَوْ 

 پاش اَغیار دلداریِ بر خاک
 (١٢۴ بیت دوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

  باش باصالبت  و سخت کافران، به نسبت برو *

 .بپاش خاک ،بَدنَهاد نامَحرَمانِ دوستیِ و عشق سَرِ بر و

 نامَحرَمان دیگران؛ بیگانگان؛ غیر؛ جمعِ: اَغیار *

 824 💢 074 
 

 «؛... بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ...»

 ... مهربان و شفيق خود با و گيرسخت كافران بر ...

 (٢9 آیه ،(8۴) فتح سوره کریم، قرآن)

 

 824 💢 075 

 باش شمشیر چون اَغیار رِسَ بر  

 باش شیر بازی،روباه مکُن هین
 (١٢۵ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م 

 

 824 💢 076 

 نَسْکُلَند یاران تو از غیرت ز تا 

 اَندگُل این عدوِّ خاران، آن کهزان
 (١٢6 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 کردن، بریدنپاره سُکُلیدن: *



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 37 ح ف ص  

 824 💢 077 

 ندپَسِ چون گُرگان به زن ندراَ آتش 

 یوسفند عدوِّ گُرگان، آن کهزان
 (١٢٧ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 078 

 هین ابلیس گویدت بابا جانِ 

 لَعین دیوِ بِفْریبَدَت مدَ به تا
 (١٢8 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 079 

 کرد بابات با تَلْبیس چنین این 

 کرد تما رُخ،سِیه این را آدمی
 (١٢9 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 کردنِ مکرِ خویشکردنِ حقیقت، پنهانساختن، پنهاننیرنگ :تَلْبیس *

 824 💢 080 

 غُراب این است چُست شطرنج سر بر 

 خوابنیم چشم به بازی مبین تو
 (١30 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 کالغ سیاه، زاغ :غُراب * چابک، چاالک :چُست *

 824 💢 080 

 سیبَ داند ندهابَفرزین زانکه 

 سیخَ چون گلویت در بگیرد که
 (١3١ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 .گویندمی هم وزیر آن به امروزه که شطرنج در ای مهره :فرزین *



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 38 ح ف ص  

 824 💢 080 

 هاسال او، خَس دمانَ گلو در 

 هامال و جاه مِهر خَس؟ آن چیست
 (١3٢ یتب دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 خار و خاشاک :خَس *

 824 💢 080 

 ثباتبی ای هست چو باشد خَس مال، 

 حیات آبِ مانعِ گلویت در
 (١33 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 080 

 نیرفَپُ عَدُوّی مالت درَبَ گر 

 نیزَهرَ باشد ردهبُ را نیزَهرَ
 (١3۴ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 

 

 گَزدمی که ما راماری ها به تمثیل همانیدگیـ  در ادامه ابیات پیشینتر دوم مثنوی از دف یکوتاهقصه: 

 824 💢 080 

 " دیگر مارگیرِ از را ماری مارگیر، دزدیدن"
 (١3۵ بیتعنوان قبل از  دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 080 

 بُرد مار مارگیری از دُزدکی 

 مُردشمی غَنیمَت را آن زَابلَهی
 (١36 بیت وم،د دفتر مثنوی، ولوی،)م



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 39 ح ف ص  

 824 💢 080 

 مار زَخمِ از مارگیر آن وارَهید 

 زار زارِ را او دُزدِ آن کُشت مار
 (١3٧ بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 080 

 بِشناختَش پَس دید، مارگیرش 

 پرَداختَش من مارِ جان از: گفت
 (١38 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 080 

 وا از مجان خواستیمی دُعا در 

 وا از بِستانَم مار بیابَم، کِش
 (١39 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 080 

 شد مَردود دُعا کان ،را حق شُکرِ 

 شد سود آن و نداشتم،پ زیان من
 (١۴0 بیت دوم، دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 080 

 هَالک و است زیان نکآ عاهاد سب 

 پاک زدانِی ودشننمی کَرَم وَز
 (١۴١ بیت دوم، دفتر مثنوی، ،ولوی)م

 
 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 40 ح ف ص  

 ۀ فانیکال» کلیدواژهاصلی و  غزل بیت دوازدهم مفهوم تبیین درمثنوی ـ  پنجماز دفتر  ایبریده»: 

 824 💢 081 

 بُدم خْریدهبِ معیوب کالۀ 

 شدم واقف پِگَه عیبش کز شُکر
 (١۵0٧ بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 صبحِ زود مخففِ پگاه، :پِگَه *  کاال :کاله *

 824 💢 082 

 شدی سرمایه دست، کز آن از پیش 

 آمدی بیرون معیوب عاقبت
 (١۵08 بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 083 

 نَسیب ای رفته، عمر رفته، مال 

 مَعیب ۀکال پیِ داده جان و مال
 (١۵09 بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 دارعیب :مَعیب *  اصیل :نَسیب *
 

 824 💢 084 

 بِسْتَدَم قلبی زرِّ دادم، رخت 

 شدممی خانه سویِ شادان شادِ
 (١۵١0 بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 گرفتن :سِتاندن *  تقلّبی :قَلبی *

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 41 ح ف ص  

 824 💢 085 

 کنون شد پیدا قلب زر، کین شُکر 

 فزون بگذشتی عُمر آنکه از پیش
 (١۵١١ بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 086 

 گردنم در ابد تا ماندی قلب 

 کردنمضایع عمر بودی حیف
 (١۵١٢ بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 087 

 نمود رُو او قلبیِ ترپگَه چون 

 زود زودِ من واکَشَم زُو خود پایِ
 (١۵١3 بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 088 

 کُند پیدا دشمنی چون تو یارِ 

 زند ونبیر او رَشکِ و حِقد گَرِّ
 (١۵١۴ بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 کینه: حِقد *  معیوب اینجا در کچل،: گَرّ *

 824 💢 089 

 مکن فغاناَ او اِعراضِ آن از تو 

 مکن نادان و ابله را خویشتن
 (١۵١۵ بیت م،پنج دفتر مثنوی، ولوی،)م

 برگرداندن روی: اِعراض *
  



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 42 ح ف ص  

 با مرکز همانیدگیارتباط آن نحوه و قضا قانون  مفهوم تبیین درـ  برنامه جانبی غزل: 

  مطلع غزل( اولبیت  – برنامه جانبیغزل(: 

 824 💢 090 

 نخوری غم تو دگر تا جان، یِمِ خورانَمَت

 بِبَری گِرو شادمانْ هر زِ که غم؟ جایِ هچ
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 

 

 

 

 

 

 نخوری غم تو دگر تا جان، مِیِ خورانَمَت 

  یبِبَر گِرو شادمانْ هر زِ که غم؟ جایِ چه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نخوری غم تو دگر تا جان، مِیِ خورانَمَت 

  بِبَری گِرو شادمانْ هر زِ که غم؟ جایِ چه

 
 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 43 ح ف ص  

  دومبیت  – برنامه جانبیغزل: 

 824 💢 091 

 بال و پَر صد دو با پاک، کُنَمَت ییفرشته

 بَشَری کدورتِ نَمانَد، هیچ تو در هک
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 
 

 

 

 

 

 

 بال و پَر صد دو با پاک، تکُنَمَ ییفرشته 

  بَشَری کدورتِ نَمانَد، هیچ تو در که

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بال و پَر صد دو با پاک، کُنَمَت ییفرشته 

  بَشَری کدورتِ نَمانَد، هیچ تو در که

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 44 ح ف ص  

  ومسبیت  – برنامه جانبیغزل: 

 824 💢 092 

 تَن زِ رَسته جانِ ستچگونه که نمایَمَت

 جانوری غبارِ از خود دامنِ فشانده
 (30۵6غزل شماره  ،سدیوان شم ولوی،)م

 یافته نجات شده، رها: رَسته *

 

 

 

 

 

 تَن زِ رَسته جانِ ستچگونه که نمایَمَت 

  جانوری غبارِ از خود دامنِ فشانده

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تَن زِ رَسته جانِ ستچگونه که نمایَمَت 

  جانوری غبارِ از خود دامنِ فشانده

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 45 ح ف ص  

  مچهاربیت  – برنامه جانبیغزل: 

 824 💢 093 

 خورَند خاص راحِ حْاروا که صَبوح آن در

 شُمری شب و روز زِ نمایَم خالص را تو
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 خوابیبی: شُمری شب *  باده شراب،: راح *

 

 

 

 

 

 

 خورَند خاص راحِ ارواحْ که صَبوح آن در 

  شُمری شب و روز زِ نمایَم خالص را تو

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خورَند خاص راحِ ارواحْ که صَبوح آن در 

  شُمری شب و روز زِ نمایَم خالص را تو

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 46 ح ف ص  

  مپنجبیت  – برنامه جانبیغزل: 

 824 💢 094 

 انداخت هَمی تو به حوادث تیرِ که قضا

 سپری سپس آن از عنایت به دکُن را تو
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 

 

 

 

 

 

 انداخت هَمی تو به حوادث تیرِ که قضا 

  سپری سپس آن از عنایت به کُند را تو

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 انداخت هَمی تو به حوادث تیرِ که قضا 

  سپری سپس آن از عنایت به کُند را تو

 
 
 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 47 ح ف ص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 انداخت هَمی تو به حوادث تیرِ که قضا 

 سپری سپس آن از عنایت به کُند را تو

 

 
 

 

 

 

 

 

 انداخت هَمی تو به حوادث تیرِ که قضا 

 سپری سپس آن از عنایت به کُند را تو

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 48 ح ف ص  

  مششبیت  – برنامه جانبیغزل: 

 824 💢 095 

 وصال سِتانِشِکَرْ از نَسیم ستهشُد روان

 شِکَری شِکَرْ کُند گم آن حَالوَتِ از که
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 دلپذیری شیرینی،: حَالوَت *

 

 

 

 

 

 

 وصال شِکَرْسِتانِ از نَسیم ستشُده روان 

  شِکَری شِکَرْ کُند گم آن حَالوَتِ از که

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وصال شِکَرْسِتانِ از نَسیم ستشُده روان 

  شِکَری شِکَرْ کُند گم آن حَالوَتِ از که

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 49 ح ف ص  

  مهفتبیت  – برنامه جانبیغزل: 

 824 💢 096 

 خورشید چون جامِ بیاوَرْد بامداد زِ

 گَریرقص گرفت وِی از من جُزوِ جُزو که
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 کردنرقص ی،رقّاص: گَریرقص *

 

 

 

 

 

 

 ِخورشید چون جامِ بیاوَرْد بامداد ز 

  گَریرقص گرفت وِی از من جُزوِ جُزو که

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ِخورشید چون جامِ بیاوَرْد بامداد ز 

 گَریرقص گرفت وِی از من جُزوِ جُزو که

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 50 ح ف ص  

  مهشتبیت  –برنامه  جانبیغزل: 

 824 💢 097 

 بدهم دگر هین: گفت شدم، مست سخت چو

 دِگَری این نمانَد تو و من میانِ تا که
 (30۵6غزل شماره  ،مسدیوان ش ولوی،)م

 غیریّت بیگانگی،: دِگَری *
 

 

 

 

 

 

 بدهم دگر هین: گفت شدم، مست سخت چو 

  دِگَری این نمانَد تو و من میانِ تا که

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بدهم دگر هین: گفت شدم، مست سخت چو 

  دِگَری این نمانَد تو و من میانِ تا که

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 51 ح ف ص  

 جانبی غزل متهشبیت در  «این دگرینمانَد » مفهوم تبیین درمثنوی ـ  اولاز دفتر  ایبریده: 

 824 💢 098 

 تو چشمِ و زبان من را او گفته 

 تو خشمِ و رضا من و حواس من
 (١93٧ بیت ،اول دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 099 

 توی یُبْصِر بی وَ یَسْمَع بی که رَوْ 

 توی سِرصاحبْ جایِ چه توی، سِر
 (١938 بیت ،اول دفتر مثنوی، ولوی،)م

 824 💢 099 

 وَلَهْ از هْلِلَّ کانَ مَنْ شدی چون 

 لَهْ اهللُ کانَ که باشم را تو من
 (١939 بیت ،اول دفتر مثنوی، ولوی،)م

  حیرت: وَلَه *
 824 💢 100 

 «؛لَه اهللُ كانَ لَله كانَ مَنْ»

 «.اوست براي نيز خدا باشد، خدا براي كه هر»

 (حدیث)

 824 💢 101 

 منم گاهی را، تو گویم توی هگَ 

 روشنم آفتابِ گویم، چه هر
 (١9۴0 بیت ،اول دفتر مثنوی، ولوی،)م

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 52 ح ف ص  

 

  منُهبیت  – برنامه جانبیغزل: 

 824 💢 102 

 جهان ساقیانِ جانِ ای هَله بِده، بِده

 قَمَری کُند قَمَر نمایَد، کریم کَرَم
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 نورافشانی قمر، خاصیت: قَمَری *

 

 

 

 

 

 جهان ساقیانِ جانِ ای هَله بِده، بِده 

  قَمَری کُند قَمَر نمایَد، کریم کَرَم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جهان ساقیانِ جانِ ای هَله بِده، بِده 

  قَمَری کُند قَمَر نمایَد، کریم کَرَم

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 53 ح ف ص  

  مهدبیت  – برنامه جانبیغزل: 

 824 💢 103 

 همتابی خدایِ جاللِ آفتابِ به

 سَفری اَزْرَقِ چرخِ مَهی تو چون ندید
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 گردنده فلک گردان، الجوردی گنبد: رَقاَزْ چرخ *

 

 

 

 

 

 همتابی خدایِ جاللِ آفتابِ به 

  سَفری اَزْرَقِ چرخِ مَهی تو چون ندید

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 همتابی خدایِ جاللِ آفتابِ به 

  سَفری اَزْرَقِ چرخِ مَهی تو چون ندید

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس بر  تمامی اشعار  لیست           

 

 

ه | 54 ح ف ص  

  مقطع غزل( مهیازدبیت  – برنامه جانبیغزل(: 

 824 💢 104 

 خوبی در تمام ای بگو، تو این تمامِ

 سحری ۀباد سُکْرِ مرا کرد بسته که
 (30۵6غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،)م

 شدن مست مستی،: سُکْر *

 

 

 

 

 

 ِخوبی در تمام ای بگو، تو این تمام 

 سحری بادۀ سُکْرِ مرا کرد بسته که

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ِخوبی در تمام ای بگو، تو این تمام 

  سحری بادۀ سُکْرِ مرا کرد بسته که
 

 824برنامه شماره  اشعارپایان 

 

 


